
              
 

Komunikat Organizacyjny  /  Regulamin 
 

XLVII Igrzyska Dzieci   
 

XX Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
 

                   w Narciarstwie Biegowym dziewcząt i chłopców 
 

       6 luty 2019r.  Kartuzy 
 

   

Organizator : Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku  
 

                                       Sekcja narciarska GKS CARTUSIA w Kartuzach 
 

Miejsce  -         Kartuzy na Bilowie, ul. H. Ormińskiego.  
                            

Odpowiedzialny -   Janusz Meissner      jmeis@op.pl tel. 502-830-363 
 

Godzina:    930 – weryfikacja  

                                 1000 – rozpoczęcie zawodów 
 

godz. 1010 start biegów – Igrzyska Dzieci dziewczęta 
Kolejne starty               - Igrzyska Dzieci chłopcy  

 
                          - Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewczęta  

                          - Igrzyska Młodzieży Szkolnej  
I. Uczestnictwo: 
 

Igrzyska Dzieci - Drużyna składa się z 5 uczniów jednej szkoły podstawowej urodzonych w 2006 roku  

                        i młodsi,  dziewcząt lub chłopców 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej -   Drużyna składa się z 5 uczniów jednej szkoły urodzonych w latach 
2003-2005, dziewcząt lub chłopców. 

 
Starty indywidualne – w poszczególnych kategoriach mogą startować zgłoszeni w SRS zawodnicy, ale 

do klasyfikacji szkół liczone są punkty drużyny ( minimum 3 zawodników ). 
 

II. Program zawodów: 

                - Igrzyska Dzieci;   roczniki 2006 i młodsi, 
                                      Dziewczęta: 1500m,     Chłopcy:  1800m 
                   - Igrzyska Młodzieży Szkolnej; roczniki  2005, 2004 i 2003. 
                                       Dziewczęta: 2200m, Chłopcy 2700m 
Dystanse poszczególnych biegów mogą być zmienione ze względu na stan tras 

narciarskich. 

Zawody będą przeprowadzone w stylu dowolnym, tj. można startować na nartach do 

„łyżwy” i „klasyka” oraz stosować technikę właściwą dla obu stylów. 
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III. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
 

Zawodnicy startują indywidualnie, co 30 sekund, na podstawie losowania przed zawodami.  
O miejscu drużyny decyduje suma czasów lub kolejność zajętych miejsc 3 lub 4 

najlepszych zawodników. 
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna. Sprzęt dowolny. 

 
SPRAWY RÓŻNE: 
 

Do zawodów wojewódzkich zgłaszają się zainteresowani zgodnie z regulaminem 

rozgrywek, bez eliminacji powiatowych i półfinałowych. 

O wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 

Wszyscy uczestnicy muszą mieć zgodę rodziców do udziału w zawodach. 

Zawody mogą być przełożone lub odwołane ze względu na warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające ich przeprowadzenie.  

Do weryfikacji przedstawić należy aktualne legitymacje szkolne oraz zgłoszenie 

wygenerowane z Systemu SRS. 
 

Koszty organizacji finału pokrywa Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  oraz MSiT. 
 

Organizatorzy zapewniają poczęstunek. 
 

Koszty dojazdu szkoła pokrywa we własnym zakresie. 

 

Przypominamy, zawody będą punktowane w przypadku uczestnictwa w danej kategorii 

wiekowej dziewcząt lub chłopców minimum 8 zespołów. 

 

              Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów!!!! 
 

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.wszs.pomorze.pl oraz na Facebooka, 
gdzie znajdą państwo wszystkie informacje dotyczące organizowanych przez nas zawodów. 
 
 

 
Adres  -       Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku 
 Ul. GDYŃSKICH KOSYNIERÓW 11, 80-866 GDAŃSK 
TEL. 58/301-99-45, Zbigniew Gajewski tel.605 600 251, Urszula Górska 601 348 843 
E-MAIL:  biuro@wszs.pomorze.pl 

 
 

http://www.wszs.pomorze.pl/

