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REGULAMIN 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
  

   XLVII WOJEWÓDZKICH  IGRZYSK  DZIECI,   

    XX WOJEWÓDZKIEJ  IGRZYSK MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ,  

    XIX  WOJEWÓDZKIEJ  LICEALIADY  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ,   
 

                                          W DRUŻYNOWYCH  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH  
 

          CZŁUCHÓW  5 KWIETNIA 2019r.         
 

      ORGANIZATOR :   Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku,  

                                           Ośrodek Sportu i Rekreacji, Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny 

                                           i Szkoła Podstawowa nr 1 w Człuchowie.  
 

      MIEJSCE : Tereny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie przy ul. Wojska Polskiego 62 
 

      TERMIN:   Zawody odbędą się w dniu  05.04.2019 r. ( bez względu na pogodę) 
 

                                          9:00 – Weryfikacja uczestników  

                                        10:10 – Odprawa opiekunów  

                                        10:20 – Uroczyste otwarcie zawodów 
 

      Kontakt:  : Igor Bodziak  - 509 247 907 
 

      ZGŁOSZENIE:   
 

      Powiatowe listy uprawnionych do startu w finale. Powiatowi organizatorzy Sportu Szkolnego mają 

      obowiązek przesłać do 01.04.2019r. do WSZS w Gdańsku - na adres mail  biuro@wszs.pomorze.pl   

      oraz do Arkadiusza Zająca na adres  arekzajac-szkola@wp.pl   

      Zawodnicy nie zgłoszeni na listach powiatowych nie mają prawa startu!!! 
 

      Numery startowe na kartach zawodników oraz numer na piersi zawodnika muszą być zgodne z     

      numerami startowymi na liście powiatowej, załączonej do komunikatu. 

      Jakiekolwiek niezgodności eliminują zawodnika bez odwołania. 

      Powiaty, które nie zgłoszą listy startowej w podanym terminie nie mają prawa startu!!! 
 

      WSZS w Gdańsku zapewnia podanie wyników biegu drużyn i rozdanie nagród dla najlepszych    

      podczas imprezy. Zapewni to program autorski przeliczania wyników, ale warunkiem jest podanie  

      danych biegów na 5 dni przed zawodami.  
 

      Nie ma możliwości zmiany, dopisywania uczestników w dniu zawodów. Wyniki są wprowadzane   

      ręcznie. Każda zmiana na liście startowej w dniu zawodów spowodowałaby opóźnienie startu    

      kolejnego biegu. Na liście startowej jest miejsce dla dwóch zawodników rezerwowych. 
 

      Na opiekunach zespołów spoczywa obowiązek przygotowania numeru wg powiatowej listy  

      startowej    

      na pierś zawodnika oraz wydrukowania i czytelnego wypełnienia karty startowej zawodnika.   
      

      Zawodnicy startujący indywidualnie muszą posiadać numer na piersi i karty startowe w kolorze  

      czerwonym.           

      Zgłoszenie i rejestracja do zawodów obowiązkowo w systemie SRS (dotyczy wszystkich   

      startujących szkół i zawodników)  do 01.04.2019r.    Zawodnicy, którzy starują indywidualnie  

      w SRS-e należy wpisać w uwagach – start indywidualny. 
 

      WERYFIKACJA   

      Podczas weryfikacji należy przedstawić Zgłoszenie z systemu SRS wraz z legitymacjami szkolnymi    
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       oraz wypełnione karty startowe celem ostemplowania. 

       Nauczyciel, opiekun drużyny danej szkoły wykreśla zawodników ponad limitowych      

       w drużynie, tak, aby na liście zgłoszeniowej powiatu pozostało 5 zawodników biegu drużynowego. 
           

       UCZESTNICTWO: 
 

       W zawodach startują oddzielnie dziewczęta i oddzielnie chłopcy, : 

a. Igrzyska Dzieci –           grupa wiekowa  2008 i młodsi, 

b. szkoły podstawowe –     grupa wiekowa  2006-2007, 

c. szkoły podstawowe /gimnazja/ –   grupa wiekowa 2003- 2005, 

d. szkoły ponadgimnazjalne –            grupa wiekowa 1999 i młodsi.  
 

Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach, 5 

zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń 

drużyn za nimi. Suma punktów zdobytych przez wszystkich członków zespołu decyduje o jego miejscu 

w klasyfikacji drużynowej. Oddzielnie prowadzona jest klasyfikacja dziewcząt i chłopców.  

Prawo startu w finale wojewódzkim mają najlepsze drużyny z powiatu i zawodnicy, którzy zajęli 

miejsca 1-3 w zawodach powiatowych, jeżeli ich drużyna nie awansowała.  
 

      Zawodnicy startują z CZYTELNIE wypełnionymi imiennymi kartami startowymi zawierającymi:                                                                                                                                         

      numer startowy, nazwisko i imię, pełną nazwę szkoły, miejscowość, powiat. 
      KARTY MOŻNA WYPEŁNIĆ PISAKIEM LUB DŁUGOPISEM, najlepiej komputerowo 
 

Nie dopuszcza się startów poza wyznaczoną limitem w drużynie tzn. 5 zawodników, czyli startów PK. 
 

W szkołach podstawowych oddzielnie punktujemy dziewczęta sumując punkty / młodsze + starsze /, 

oddzielnie chłopców  / młodsi + starsi /.              
        

 

      PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW :  
 

      10.30 – Igrzyska Dzieci dziewczęta                        rocznik  2008 i młodsze   - 800 m  

      10.50 -  Igrzyska Dzieci dziewczęta                        roczniki 2006- 2007      – 1000 m 

      11.10 -  Igrzyska Dzieci chłopcy                             rocznik  2008 i młodsi     - 800 m 

      11.30 -  Igrzyska Dzieci chłopcy                             roczniki 2006 – 2007     - 1000 m  

      12.10 -  Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewczęta  roczniki  2003- 2005      - 1500 m  

      12.30 -  Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopców    roczniki  2003- 2005      - 2000 m  

      13.00 -  Licealiada dziewczęta                                rocznik   1999 i młodsze- 1500 m  

      13.20 -  Licealiada chłopcy                                     rocznik   1999 i młodsi   - 2500 m  

 

      Dekoracja 15- 20 minut po zakończeniu biegu dla najlepszych zawodników i drużyn (medale, puchary 

      i dyplomy). Program minutowy może ulec zmianie. 
 

W zawodach muszą wystartować 5-osobowe drużyny. Jeżeli drużyna będzie niekompletna na starcie 

będzie klasyfikowana po drużynach w pełnym składzie bez względu na ilość uzyskanych punktów.  

Punkty do współzawodnictwa sportowego otrzymają tylko szkoły birące udział w biegu drużynowym.    
 

Zawodnicy indywidualni nie punktują dla swoich szkół. 
                                    

Punktacja drużynowa, prowadzona będzie wg systemu: 

Punktacja pomocnicza określająca miejsce drużyny za 1m – 1pkt., 2m – 2 pkt., 3m – 3pkt., 4m – 4pkt., 5m – 

5pkt., … 10m – 10pkt. ….30m – 30pkt…. 100m – 100pkt. 

Zawodnicy którzy wystartowali ale nie ukończyli biegu otrzymują tyle punktów co ostatni zawodnik + 1pkt. 

Dla startujących 30 zawodników będzie to 31 pkt. , dla 100 zawodników 101 pkt. itd. 
  

Koszty dojazdu szkoła pokrywa we własnym zakresie.  

Koszty organizacji finału pokrywa Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy ze środków  

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  

Z zawodów odbędzie się transmisja na żywo  na stronie internetowej - zobacz.tv 
 

W załączeniu: karty startowe dla zawodników: ID, IMS i Licealiady oraz listy startowe dla powiatów.                                                                  
    

 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 
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KARTY   STARTOWE  dla zawodników drużynowych 
 

                                  

 

Rocznik   ………………………. 

        BIEG   na  ........... m. 

                DZIEWCZĘTA 

 

      Rocznik   ………………………. 

     BIEG    na  ........... m. 

                   CHŁOPCY                 

  

Nazwisko ............................................................. 

 

Imię ......................................... Rok ur.................        
  

Poziom 

rozgrywek.................................................................. 
                       ( Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada )  

 

................................................................... 
 

…………………………………………... 
                                      ( pełna nazwa szkoły) 
 

Powiat  . ............................................................... 
 

      (kartę proszę wypełnić czytelnie - drukowanymi literami) 

 

Nazwisko .......................................................... 

 

Imię ......................................... Rok ur..............        
  

Poziom 

rozgrywek................................................................ 
                (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada )  

 

................................................................ 
 

………………………………………… 
                                         ( pełna nazwa szkoły) 
 

Powiat . ............................................................. 
 

      (kartę proszę wypełnić czytelnie - drukowanymi literami) 

 

 

 KARTY   STARTOWE   dla zawodników indywidualnych 
 

                                                                    

 

  Rocznik   ………………………. 

BIEG   na  …....... m.   INDYWIDUALNY 

      DZIEWCZĘTA 

 

   Rocznik   ………………………. 

BIEG   na  .......... m.  INDYWIDUALNY  

                   CHŁOPCY                 

  

Nazwisko ............................................................. 

 

Imię ......................................... Rok ur.................        
  

Poziom 

rozgrywek.................................................................. 
                       ( Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada )  

 

.................................................................. 
 

………………………………………….. 
                                      ( pełna nazwa szkoły) 
 

Powiat    . ............................................................. 
 

      (kartę proszę wypełnić czytelnie - drukowanymi literami) 

 

Nazwisko .......................................................... 

 

Imię ......................................... Rok ur...............        
  

Poziom 

rozgrywek................................................................. 
                       ( Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada )  

 

................................................................ 
 

………………………………………… 
                                       ( pełna nazwa szkoły) 
 

Powiat    . ..........................................................  
   

       (kartę proszę wypełnić czytelnie - drukowanymi literami) 
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 WZÓR - PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE  KARTY  STARTOWE   JAKIE  OBOWIĄZUJĄ  

  na finałach wojewódzkich w przełajach indywidualnych  w 2019 r.                                       
           

            KARTY MOŻNA WYPEŁNIĆ PISAKIEM LUB DŁUGOPISEM, najlepiej komputerowo 
                                      

 

         Rocznik   2006 -2007 

        BIEG   na  1000 m. 
  

DZIEWCZĘTA 

 

        Rocznik   1999 i młodsi 

       BIEG   na 2 500 m. 
 

                            CHŁOPCY                 

  

Nazwisko KOWALSKA  

 

Imię          EWA                Rok ur. 2006       

  

Poziom rozgrywek                                             

IGRZYSKA DZIECI    
                       ( Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada )  
 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Człuchowie 

…………………………………………. 
                                    ( pełna nazwa szkoły) 
 

Powiat   człuchowski 
 

      (kartę proszę wypełnić czytelnie - drukowanymi literami) 

 

Nazwisko    KOWALSKI 

 

Imię             PAWEŁ             Rok ur. 1999      

  

Poziom rozgrywek     LICEALIADA 

 
                   ( Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada )  
 

Powiatowy Zespół Szkół Nr …… w  ………… 

…………………………………………………. 
                                    ( pełna nazwa szkoły) 
 

Powiat   wejherowski 
 

      (kartę proszę wypełnić czytelnie - drukowanymi literami) 
 


