ŁÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

KOMUNIKAT
Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2022/2023
Finału Wojewódzkiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych
w ramach
IGRZYSK DZIECI, IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ i LICEALIADY

TERMIN:
MIEJSCE: :

29.09.2022 r.
Uniejów Kompleks Boisk Piłkarskich im.Wł. Smolarka ,ul.abp Jakuba
Świnki

W Uniejowie kierować się na Konin drogą nr 72 . Za mostem na rzece Warcie zjazd w
kierunku Kompleksu Boisk Piłkarskich im. Wł.Smolarka
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa w Uniejowie na zlecenie Łódzkiego SZS

KIEROWNIK ZAWODÓW : Sebastian Napieraj 663 751 072
UCZESTNICY:
- IGRZYSKA DZIECI

rocznik 2010 i młodsi
W finale wojewódzkim startuje
reprezentacja powiatu w składzie: 5 dziewcząt i 5 chłopców

- IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ rocznik 2008, 2009
reprezentacja powiatu w składzie:5 dziewcząt i 5 chłopców

- LICEALIADA

rocznik 2003 i młodsi
reprezentacja powiatu w składzie: 5 dziewcząt i 5 chłopców

ZGŁOSZENIA:

Wykaz reprezentacji powiatu musi być koniecznie przesłany do ŁSZS na adres
dzialsportu@lszs.pl do dnia 26.09.22 r. do godz. 14.oo
Przesyła go opiekun reprezentacji powiatowej .
Na podstawie tych wykazów powstanie lista startowa wraz z nadanymi
numerami startowymi. Lista ta będzie weryfikowana w biurze zawodów.
Start bez nadanego numeru startowego jest niemożliwy.
Zgłoszenia imiennego poszczególnych zawodników dokonują szkoły przez SRS do
dnia 26.09.2022 r. do godz.14.00.

WERYFIKACJA
Weryfikacji dokonuje tylko opiekun powiatu. Należy przedstawić następujące
dokumenty : wygenerowany druk zgłoszeniowy z SRS podpisany przez dyrektora szkoły
i opiekuna ,ważną legitymację szkolną.
Na tej podstawie w oparciu o listę startową wydane zostaną numery startowe umożliwiające
pomiar elektroniczny.
PROGRAM ZAWODÓW:
IGRZYSKA DZIECI

Od godz.930 – weryfikacja(imienne zgłoszenia ) plus ważna legitymacja szkolna.
Bez tych dokumentów nie będzie można uczestniczyć w zawodach.
Na weryfikacji opiekun powiatu pobiera numery startowe .
1030 - zbiórka uczestników do uroczystego otwarcia zawodów tylko kat.Igrzyska Dzieci
1040 - uroczysta Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2022/23 i podsumowanie
współzawodnictwa powiatów oraz uczestnictwa szkół a woj.łodzkiego w zawodach
ogólnopolskich.
1130 - bieg dziewcząt
ID
1145 - bieg chłopców
ID
1200 - zakończenie zawodów, dekoracje

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Od godz. 11.oo - przyjazd ekip i weryfikacja,( zgłoszenie imienne, ważne legitymacje

szkolne )
1215 - bieg dziewcząt
1235 - bieg chłopców

IMS

IMS
1300 – zakończenie zawodów, dekoracje .

LICEALIADA
0d godz. 12.oo przyjazd ekip i weryfikacja ( zgłoszenie imienne, ważne legitymacje

szkolne).
1310 - bieg dziewcząt
Licealiada
1330 - bieg chłopców
Licealiada
00
14 - zakończenie zawodów, dekoracje
ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Zawody odbywają się w formie indywidualnej, ze startu wspólnego na dystansie
1000 m dziewczęta – ID, IMS, Licealiada
1000 m chłopcy – ID
1500 m chłopcy – IMS, Licealiada
Wszyscy uczestnicy biegają z numerami startowymi z chipami, pomiar wyników
elektroniczny.
Dekoracja zwycięzców poszczególnych biegów odbywać się będzie bezpośrednio po
biegach.
Przewiduje się: za miejsca I-III dyplomy i medale , za miejsca IV-VI dyplomy.
Prosimy pierwsze sześć osób po biegu o udanie się w okolice podium, które będzie znajdować się
na płycie głównej boiska.
W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja powiatów.

PUNKTACJA:

Im

-9 pkt

II-III m
-8 pkt
IV-VIII m
-7pkt
IX-XVI m
-6pkt
XVII-XXXII m
-5pkt
XXXIII-XLVIII m -4pkt
XLIX-LXIV m
-3pkt
LXV-LXXXI m
-2pkt
LXXXII-C m
-1pkt
SPRAWY RÓŻNE:
BIURO ZAWODÓW ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE w okolicy trybuny na stadionie.
- na weryfikację i pobranie numerów udaje się tylko jeden opiekun.
- numery startowe są zwrotne, należy je zwracać do sekretariatu zawodów tuż po
ukończonym biegu.
Brak zwrotu spowoduje dyskwalifikację zawodnika lub zespołu
-do zawodów obowiązuje imienne zgłoszenie szkoły wygenerowane z
SRS, ważne legitymacje szkolne z podpisami dyrektora szkoły i opiekuna.
- do zawodów dopuszczeni są uczniowie z grupy: zdolni do wf bez ograniczeń
uprawiający sport w szkole lub poza szkołą,
- nie obowiązuje opłata startowa,
- nie ma startów poza konkursem, nieuprawniony start grozi odebraniem
powiatowi punktów,
- uczestnicy po zakończeniu biegu zobowiązani są do jak najszybszego opuszczenia
miejsca rozgrywania imprezy,
- autokary i inne środki przewozu uczestników, parkują tylko w miejscu
wyznaczonym przez organizatora,
- organizator zapewnia napoje i słodką bułkę
- obowiązuje zakaz biegania w butach z kolcami,
- uczestników uprasza się o bezwzględne stosowanie do zaleceń organizatora
- zawody będą zorganizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Zasadach
bezpieczeństwa podczas zawodów organizowanych w ramach współzawodnictwa
sportowego szkół”, strona www.lszs.pl
Wiesław Dębowski ŁSZS

