
 

Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego 

http://www.powiat-zyrardowski.pl/              kontakt:  kamil0308@o2.pl 

 

Komunikat Organizacyjny 

Regulamin Indywidualnych Biegów Przełajowych 

 

1. Organizatorzy:   Starostwo Powiatowe w Żyrardowie; 

    Szkoła Podstawowa w Osuchowie. 

   Ludowy Klub Sportowy „Osuchów” 

 

2. Termin i miejsce:   13.04.2022 (środa) 

Stadion Lekkoatletyczny przy SP w Osuchowie, ul. Szkolna 1 

 

Weryfikacja:            Biuro zawodów czynne od godz. 8.45.  

Zamknięcie list startowych o godz. 9.40  

 

I. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Każda szkoła może wystawić maksymalnie 10-osobową reprezentację w każdym biegu  

(oprócz ur. w 2011 r.) w następujących kategoriach wiekowych: 

 Dzieci (ur. 2011)  -     6 chłopców, 6 dziewcząt; 

 Dzieci (ur. 2010)  -     10 chłopców, 10 dziewcząt; 

 Dzieci (ur. 2009) -     10 chłopców, 10 dziewcząt; 

 Młodzież (ur. 2008) -     10 chłopców, 10 dziewcząt; 

 Młodzież (ur. 2007) -     10 chłopców, 10 dziewcząt; 

 Szkoły Ponadpodstawowe (ur. 2005 i młodsi) - 10 chłopców, 10 dziewcząt; 

 Szkoły Ponadpodstawowe (ur. 2004-2002) - 10 chłopców, 10 dziewcząt; 

 

 

* Bieg dla uczniów urodzonych w 2011 roku odbędzie się jednocześnie dla dziewcząt i 

chłopców. 
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2. Uczniowie powinni posiadać przy sobie ważne legitymacje szkolne, 

3. Zgoda rodziców (ważna dla opiekuna z ramienia szkoły), 

4. Wypełniony Formularz Zgłoszenia Szkoły do zawodów (z listą uczestników, zawierającą imię i 

nazwisko, datę urodzenia powinny być poświadczone przez dyrektora szkoły lub 

lekarza/pielęgniarkę). Wymagany numer polisy ubezpieczeniowej każdego uczestnika biegu 

(pielęgniarka szkolna), 

5. 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.  

6. Zawodnik na starcie musi posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową, dostępna w załączniku 

(możliwa do wydruku na stronie internetowej powiatu), zawierającą: Imię i Nazwisko, Datę 

urodzenia, klasę, Nazwę szkoły, gminy. Kartka zawierająca wszystkie dane powinna być 

przyczepiona z przodu w widocznym miejscu. 

7. Zawodnicy oraz trenerzy/opiekunowie są zobligowani zapoznać się z trasą biegu na podstawie 

załącznika graficznego dostępnego w biurze zawodów w dniu imprezy.  

 

II. Dalsze postanowienia: 

1. Opiekunowie poszczególnych ekip odpowiadają za dyscyplinę i bezpieczeństwo w grupie. 

2. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

3. Organizatorzy nie ubezpiecza zawodników i nie odpowiadają za wszelkie straty, szkody, rzeczy 

zagubione, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach. 

4. W sprawach nieujętych w Regulaminie decydują Organizatorzy. 

5. Na zawody międzypowiatowe awansuje po 10 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej 

chłopców i dziewczynek oprócz uczniów urodzonych w 2011, tu 6 najlepszych dziewczynek oraz 

chłopców. Informacje o szczegółach zawodów międzypowiatowych będą przekazywane w 

komunikatach koordynatorów. 

6. Szkoły zakwalifikowane na zawody międzypowiatowe mają obowiązek rejestracji uczniów w 

systemie SRS na stronie  srs.szs.pl/system/  

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy skradzione, zniszczone lub zaginione podczas zawodów. 

8. Zawodnicy przebierają się w autokarach biegają w strojach sportowych, obuwie bez kolców.  

9. Koszty organizacji zawodów oraz nagród w formie medali za 3 pierwsze miejsca ponoszą 

organizatorzy. 

 

III. Program zawodów: 

 

08.45 – 09.40 Weryfikacja 

09.40  Odprawa kierowników ekip. 

10.00  UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW. 

 

 



Kategoria Dzieci – roczniki 2011 -2009 

10.10  800 m (dziewczęta i chłopcy ur. 2011) 

10.20   800 m (dziewczęta ur. 2010) 

10.30  800 m (dziewczęta ur. 2009) 

10.40  1000 m (chłopcy ur. 2010) 

10.50 1000 m (chłopcy ur. 2009) 

 

Kategoria Młodzież – roczniki 2008, 2007 

11:00 1000 m (dziewczęta ur. 2008) 

11.10  1000 m (dziewczęta ur.2007)  

11:20 1000 m (chłopcy ur. 2008) 

11.30  1000 m (chłopcy ur. 2007)   

11:40   Dekoracja Kategorii Dzieci i Młodzież 

 

Kategoria Szkół Ponadpodstawowych – (rocznik 2002 i młodsi) 

11.50   1500 m ( dziewczęta ur. 2005 i młodsze) 

12.00   1500 m ( dziewczęta ur. 2002 -2004) 

12.10   1500 m ( chłopcy ur. 2005 i młodsi) 

12:20   1500 m ( chłopcy ur. 2002 – 2004) 

12.30  Dekoracja Kategorii Szkół Ponadpodstawowych 

13.00   PRZEWIDYWANE ZAKOŃCZENIE IMPREZY 

 

IV. Zgłoszenia 

UWAGA: potwierdzenie udziału oraz zgłoszenia szkół wraz z listą zawodników nauczyciele 

przesyłają w terminie nieprzekraczającym 11.04.2022 do Pana Krzysztofa Kurzepy  

nr tel. 609-893-381, e-mail: krzysztofkurzepa@wp.pl  

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę szkoły, imię i nazwisko zawodnika, wg wzoru w załączniku.  

W dniu zawodów opiekunowie grup dostarczają listy zawodników zawierające pieczątkę szkoły ze 

stosownymi podpisami, świadczącymi o akceptacji zasad regulaminu. 

 

V. Punktacja: 

1 m – 12 pkt.  3 m – 8 pkt.  11-20 m – 5 pkt.  31-40 m – 3 pkt. 

2 m – 10 pkt.  4 m – 6 pkt.  21-30 m – 4 pkt.  41-100 m – 1 pkt. 

 

Szkoły proszone są o wyposażenie zawodników w karty startowe przed zawodami oraz o przybycie 

przed rozpoczęciem zawodów ze względu na konieczność rejestracji i przeglądu trasy. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Kamil Owczarek 

Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego 
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