
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR: 
 Wrocławski Szkolny Związek Sportowy 

 Kompleks  Turystyczny "Sudety" Ośrodek Banderoza w Głuchołazach. 

 

TERMIN:  9 - 12 czerwca 2022 r. 

 

ROCZNIK: 2009 i młodsi  

 

KONTAKT: Mateusz Domagalski - 507 082 226,  kontakt@banderoza.pl 

         WSZS - Maciej Jakubaszek – 530 717 345, maciej.jakubaszek1989@gmail.com  

 

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW: 
 1 dzień- przyjazd ekip, zakwaterowanie, kolacja, odprawa kierowników drużyn. 

 2 dzień- śniadanie, 2 konkurencje, obiad, atrakcje dla dzieci 

 3 dzień - śniadanie, 2 konkurencje, obiad, atrakcje dla dzieci w tym wspólna dyskoteka lub ognisko. 

 4 dzień  - śniadanie, uroczyste podsumowanie Mistrzostw Polski, obiad, wyjazd. 

 ORAZ - ognisko, sesja w jaskini solnej, wyjazd autokarowy do Czech na zakupy, wypożyczalnia gier - 
JENGA XXL BIERKI XL oraz spotkanie integracyjne dla kadry. Dodatkowo w czasie wolnym, możliwość 
bezpłatnego korzystania z wielu atrakcji ośrodka.  

 

MIEJSCE ROZGRYWEK: 
 Stadion Lekkoatletyczny w Głuchołazach 

 

ZAKWATEROWANIE: 
 Kompleks Turystyczny "Sudety" Ośrodek Banderoza,  

ul. Powstańców Śl. 23, 48-340 Głuchołazy. 
tel./fax.: 77 439-48-70, kom. 509 529 490 

 Pełne wyżywienie, (od kolacji pierwszego dnia do obiadu ostatniego dnia pobytu), trzy  noclegi, 
opieka medyczna, atrakcje. 

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 

 Całkowity koszt uczestnictwa 360zł /os Wszystkie osoby płatne. 
Płatne na Konto Kompleks Turystyczny "Sudety": BRE BANK SA (MultiBank) Nr 21 1140 2017 0000 
4502 0574 3010. 

 

NAGRODY: 

 KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE KOSZULKĘ 

 MISTRZOWIE OTRZYMAJĄ BANER MISTRZÓW POLSKI 

 KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA MEDAL PAMIĄTKOWY MISTRZOSTW POLSKI 

 Każdy zespół otrzyma dyplom pamiątkowy 

 Puchary dla wszystkich drużyn. 

 Trzy najlepsze zespoły otrzymają medale i nagrody rzeczowe 

 Nagrody indywidualne (statuetki dyplomy) dla najlepszego zawodnika 
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WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 W zawodach udział biorą mistrzowie lub inni finaliści mistrzostw wojewódzkich. 

 W zawodach uczestniczą  drużyny zakwalifikowane  przez organizatorów po pisemnym zgłoszeniu 
drogą mailową lub faksem. 

 Drużynę stanowią  6 osobowe  reprezentacje,  uczniowie jednej szkoły podstawowej  rocznik  2009 i 
młodsi. 

 

ZGŁOSZENIA: 

 ZGŁOSZENIA W TERMINACH PODANYCH W SYSTEMIE REJSTRACJI SZKÓŁ  
 Formularz: Nazwa turnieju + termin, rocznik, ilość zawodników, ilość  opiekunów (płeć), 

nazwa szkoły, telefon, data, pieczęć, podpis osoby zgłaszającej oraz wymiary koszulek do 
dnia  2 CZERWIEC 2022 r. na adres:  K.T. SUDETY Ośrodek Banderoza  

TEL. (77) 439 13 64, FAX (77) 439 48 70 

E-MAIL:  kontakt@banderoza.pl  

 Mateusz Domagalski - 507 082 226, kontakt@banderoza.pl  

 
 

 

 

ZASADY: 

 – bieg na 60 m – rzut piłeczką palantową (150 g) – bieg: 600 m dziewczęta, 1000 m 

chłopcy – skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż 

 W zawodach mają prawo startu reprezentacje szkolne chłopców.  

 Reprezentacja składa się z 6 zawodników  rocznik 2009 i młodsi 

 Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna, z tym, że bieg długi musi być 

ostatnią konkurencją zawodów.  

 bieg na 60 m – będzie rozgrywany w seriach na czas, zawodnicy startują z bloków. 

Zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo 

startu w następnych konkurencjach.  

 skok w dal – strefa jest częścią rozbiegu. Szerokość strefy równa jest szerokości 

rozbiegu, a jej długość wynosi 100 cm. Końcem strefy jest belka z plasteliną. Każdy 

zawodnik ma prawo do 3 prób. Pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu 

zostawionego przez czubek buta w strefie. Jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, 

pomiaru dokonujemy od początku strefy. •  

 skok wzwyż – pierwsza wysokość ustalana jest przed konkursem, przy czym na 

zawodach obowiązują następujące wysokości: – dziewczęta do 140 cm, co 5 cm, 

powyżej co 3 cm – chłopcy do 160 cm, co 5 cm, powyżej co 3 cm Przekroczenie 

płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków) bez strącenia poprzeczki nie powoduje 

zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu 

ze skoczni po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczać jako 

nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się 

takiej sytuacji skok uznany zostanie jako nieważny.  

 rzut piłeczką palantową – rzuty wykonuje się w dowolny sposób z rozbiegu lub z 

miejsca. Każdy zawodnik ma prawo do jednego rzutu próbnego i trzech rzutów w 

konkursie. Odległość ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m w linii prostopadłej do osi 
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      rzutu na niekorzyść zawodnika.  

 biegi na 600 i 1000 m – będą rozgrywane w seriach na czas 

 

 

 

  

DODATKOWE INFORMACJE: 

 PŁATNOŚCI-trzy opcje 

1)faktura VAT zaliczkowa termin płatności 7 dni ,  

2)faktura VAT w dniu przyjazdu termin płatności 7 dni  

3) gotówka na miejscu 

  

WSZYSCY uczestnicy oraz (trenerzy, kierowcy, kibice do 15-go roku życia) – 360zł/os, 

 

RODZICE – 135zł/doba z pełnym wyżywieniem - od kolacji do obiadu 

 

- na wyjazd za granicę potrzebne są dokumenty takie jak ( dowód lub paszport ) 

- w odpowiedzi na liczne pytania informujemy iż pokoje są wyposażone w czystą pościel oraz 

papier toaletowy. Zapraszamy do foto galerii ośrodka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator 

 

 


