
 

Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego 

http://www.powiat-zyrardowski.pl/ 

Żyrardów, 27.09.2021 

Komunikat Organizacyjny 

Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych 

 

 

1. Organizatorzy  Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Szkoła Podstawowa 

    w Osuchowie, Ludowy Klub Sportowy Osuchów 

 

2. Miejsce   Stadion Lekkoatletyczny przy SP w Osuchowie;   

    96-323 Osuchów, ul. Szkolna 1 

 

3. Termin   06.10.2021  środa, (9:45, zamknięcie listy startowej – 10:00) 

 

4. Uczestnictwo    Każda Szkoła z terenu Powiatu Żyrardowskiego      

szkół    ma prawo wystawienia 6-osobowej reprezentacji oddzielnie w

    kategorii dziewcząt i chłopców; 
 
     

5. Warunki uczestnictwa: 
 

 Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły oraz nauczyciela opiekuna, 

świadczące o zgodzie na wzięcie udziału w zawodach i ważności badań lekarskich 

dziecka, dodatkowo proszę wpisać nr polisy ubezpieczeniowej szkoły; 

 Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

zawodach. 

 Ważne legitymacje szkolne; 

 Karta Startowa zawodnika przypięta w widocznym miejscu. 

 Obowiązują zasady bezpieczeństwa w trakcie zawodów sportowych w obliczu 

zagrożenia wirusem COVID-19; 

 Udział dziecka w zawodach oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz wizerunku uczestnika w 

materiałach informacyjno-promocyjnych o zawodach, np. zdjęcia, czy artykuły 

prasowe; 

 Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo oraz dyscyplinę w grupie; 
 

 

6. Zgłoszenia: 
 

Zgłoszenie udziału Szkoły należy potwierdzić  do 04.10.2021, nr tel. 507-632-557,   

 lub e-mail: kamil0308@o2.pl 

Szkoły proszone są o wyposażenie zawodników w karty startowe - załącznik nr 1 i 

AGRAFKI przed zawodami oraz o przybycie przed rozpoczęciem zawodów ze 

względu na konieczność rejestracji i przeglądu trasy 
 

http://www.powiat-zyrardowski.pl/


7. Program zawodów:  
 

10.15 otwarcie                                   Biegi 

 SP (Dzieci) dziewczęta – ur. 2009 i 2010     6x800 m 

 

 SP (Dzieci) chłopcy – ur. 2009 i 2010       6x800 m 

 

 SP (Młodzież) dziewczęta – ur. 2007 i 2008     6x800 m 

 

 SP (Młodzież) chłopcy – ur. 2007 i 2008      6x1000 m 

 

 Ponadpodstawowe dziewczęta – ur. 2002 i młodsze    6x1000 m 

 

 Ponadpodstawowe chłopcy – ur. 2002 i młodsi      6x1000 m 

 

9. Postanowienia Końcowe: 

 

 Potwierdzenie dokumentów zgłoszeniowych odbędzie się w dniu zawodów, podczas odprawy 

technicznej kierowników ekip.  Opiekun musi w tym czasie przekazać organizatorom oryginalny, 

podpisany formularz z listą zgłoszonych zawodników, świadczący o akceptacji zasad regulaminu. 

 Zawodnik na starcie musi posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą: duży 

widoczny numer od 1 do 6, kategorię wiekową (dzieci/młodzież/szkoła ponadpodstawowa) 

oraz nazwę szkoły. 

Prosimy o czytelne wypełnienie i przyczepienie karty z przodu na agrafkę.  

 Uczniowie biegają w strojach sportowych jednakowych dla całego zespołu. 

 Awans do Finałów Międzypowiatowych uzyskują dwie pierwsze drużyny z każdego biegu. 

 W przypadku awansu na Zawody Międzypowiatowe każdy uczeń musi zostać wprowadzony do 

systemu rejestracji na stronie  srs.szs.pl/system/ 

 Organizator nie udostępnia szatni, prosimy o przybycie w stroju sportowym.  

 Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników (zawodników). 

 Organizatorzy nie odpowiadają za wszelkie straty, rzeczy zaginione, szkody, kontuzje poniesione 

przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach. 

 Zawodnicy startują w butach bez kolców. 

 Zmiany zawodników odbywają się w „Strefie zmian” . 

 Bardzo prosimy o zachowanie czystości w miejscu zawodów. 

 W sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Kamil Owczarek 

Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego 


