Międzyszkolne
dzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego
yrardowskiego
http://www.powiat-zyrardowski.pl/index.php?strona=216
zyrardowski.pl/index.php?strona=216

kontakt: krzysztof.dziwisz@gmail.com

Komunikat Organizacyjny
Regulamin Sztafetowych Biegów Przełajowych
Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

Organizatorzy

S
Starostwo
Powiatowe w Żyrardowie
Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie

Termin i miejsce

05.10.2016 (środa)
Stadion lekkoatletyczny przy ZSP w Osuchowie, ul. Szkolna.

Weryfikacja:

godz. 9.00 Zamknięcie listy startowej nastąpi o godz. 9.45.

Uczestnictwo
Każda szkoła podstawowa, gimnazjalna
gimnazjal i ponadgimnazjalna z terenu Powiatu Żyrardowskiego
yrardowskiego ma
prawo wystawienia 10-osobowej
osobowej reprezentacji oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców.

Program zawodów 10.00 otwarcie

Biegi

- Szkoły Podstawowe Dziewczęta
ziewczęta

kl. V-VI (ur. 2004, 2005, 2006)

10x800 m

- Szkoły Podstawowe Chłopcy

kl. V-VI (ur. 2004, 2005, 2006)

10x800 m

- Gimnazja Dziewczęta

kl. I-II-III (ur. 2001 i młodsi)

10x800 m

- Gimnazja Chłopcy

kl. I-II-II (ur. 2001 i młodsi)

10x1000 m

- Ponadgimnazjalne Dziewczęta

ur. 1997 i młodsze

10x1000 m

- Ponadgimnazjalne Chłopcy

ur. 1997 i młodsi

10x1000 m

Wymagane dokumenty
1. Ważne legitymacje szkolne,
2. Zgoda rodziców (ważna
żna dla opiekuna z ramienia szkoły),
3. Wypełniony Formularz Zgłoszenia Szkoły do zawodów (z listą
list uczestników, zawieraj
zawierającą:
imię i nazwisko, datęę urodzenia
urodzenia, powinny być poświadczone przez
rzez dyrektora szkoły
i lekarza lub pielęgniarkę).
4. Karta Startowa zawodnika przypięta
przypi w widocznym miejscu.

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
(możliwa do wydruku na stronie internetowej powiatu), zawierającą: nazwisko i imię, datę
urodzenia, klasę, nazwę szkoły i gminy. Prosimy o czytelne wypełnienie, przyczepienie karty
z przodu oraz wyposażenie zawodników w agrafki.

•

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

•

W przypadku awansu każdy uczeń musi zostać wprowadzony do systemu rejestracji na stronie
srs.szs.pl/system/

•

Zawodnicy przebierają się w swoich autokarach.

•

Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników (zawodników).

•

Organizatorzy nie odpowiadają za wszelkie straty, rzeczy zaginione, szkody, kontuzje poniesione
przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach.

•

Obowiązuje strój sportowy.

•

Zawodnicy startują w butach bez kolców.

•

Zmiany zawodników odbywają się w „Strefie zmian” .

•

W sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator.

•

Kierownicy i opiekunowie poszczególnych ekip odpowiadają za dyscyplinę, porządek
i bezpieczeństwo w grupie. Bardzo prosimy o zachowanie czystości w miejscu zawodów.

•

Dekoracja co 2-3 biegi, lub na koniec. Puchary otrzymają pierwsze trzy szkoły z każdego biegu.

Zgłoszenia
UWAGA: zgłoszenia udziału szkół oraz listę zawodników szkoły przesyłają do koordynatora swojej
gminy, który zbiorczo przekazuje zgłoszenia do koordynatora Osuchowa Krzysztofa Kurzepy
do

03.10.2016,

nr

tel.

609-893-381,

e-mail:

krzysztofkurzepa@wp.pl

Szkoły proszone są o wyposażenie zawodników w karty startowe (zawarte w załączniku) i agrafki
przed zawodami oraz o przybycie przed rozpoczęciem zawodów ze względu na konieczność
rejestracji i przeglądu trasy.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Krzysztof Dziwisz
Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego

