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OGÓLNOPOLSKI  

JESIENNY FESTIWAL SPORTU SZKOLNEGO 

2022 

 
 

Komunikat organizacyjny nr 1 
 

 

Finał Ogólnopolski  w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców  

ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

 
I. Termin i miejsce zawodów: 
    25-26 października 2022 r. – Tomaszów Lubelski 

 

II. Organizator: 

     Szkolny Związek Sportowy, Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy  

 

III. Uczestnictwo 
-W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców 

- reprezentacja składa się z 6 + 1 rez. uczennic/uczniów, które zajęły I miejsce w eliminacjach wojewódzkich. W 

przypadku rezygnacji ze startu szkoły, która zajęła I miejsce prawo startu ma zespół z II miejsca.                                                

- obowiązujące roczniki (2010  i młodsi)  Igrzyska Dzieci, (2009-2008) Igrzyska Młodzieży Szkolnej , (2003  i młodsi) 

Licealiada. 

 

IV. Zakwaterowanie i wyżywienie. 
W załączniku nr 1 podamy wykaz hoteli znajdujących się w pobliżu miejsca zawodów oraz plan zakwaterowania i 

wyżywienia zespołów. (załącznik nr 1 zostanie udostępniony w terminie późniejszym) 

 

V. Zgłoszenia 
Zgłoszenia zespołów do Festiwalu należy dokonać poprzez System Rejestracji Szkół (www.srs.szs.pl)  do dnia 20 

października 2022 roku. 

   

VI. Nagrody 
Puchary w klasyfikacji sztafet dziewcząt i chłopców za miejsca I – XVI, dyplomy dla wszystkich drużyn, medale dla 

sztafet z miejsc I – III .  

 

VII. Finansowanie 
Koszty organizacyjne i częściowe koszty transportu i wyżywienia, zakwaterowania pokrywa  Lubelski Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Koszt pobytu za 1 osobę wynosi 170,00 zł. 

Organizator pokrywa część pobytu za 1 osobę w wysokości 115,00 zł. 

Pozostałą kwotę uczestniczące zespoły wpłacają na konto:  

 Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

http://www.srs.szs.pl/
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20-101 Lublin, Al. Zygmuntowskie 5   

Nr konta  PKO BP 27 1020 3176 0000 5302 0280 4623 

 w  nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2022 r. 

Wysokość refundacji za transport będzie podany po dokonaniu rejestracji szkół w Systemie Rejestracji Szkół 

(www.srs.szs.pl).     

 

VII. Obowiązujące dokumenty wymagane do weryfikacji zawodników:                                                                                                                                                                                   
- lista zgłoszeniowa z SRS, (o której mowa – pkt V) podpisana przez dyrektora szkoły oraz opiekuna,                                         

- ważna  legitymacja szkolna. Do legitymacji wystawionej po 30 września 2022 r. wymagane jest zaświadczenie dyrektora 

szkoły, iż dziecko jest uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego 2022/2023.                                                           - 

badania lekarskie reguluje: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  24 września 2013 r  w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tekst jednolity (Dz.U. 2019 poz. 736), oraz Komunikat Zarządu 

Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie dopuszczenia uczniów do zawodów szkolnych.  

 

VII. Ramowy program zawodów 

      25.10.2022 – przyjazd ekip 

      26.10.2022 r. 

Roczniki (2010  i młodsi), 

 godz.   9.30 –               odprawa kierowników ekip 

 godz. 10.00 –               Uroczyste otwarcie Finału dla roczników (2010  i młodsi), 

 godz. 10.30 –               – sztafeta dziewcząt  6 x 800 m 

                                               – sztafeta chłopców  6 x 1000 m 

              godz. 11.30 – Dekoracja roczników (2010  i młodsi),, zakończenie zawodów. 

 

Rocznik (2009-2008) 

             godz. 11.30 –               odprawa kierowników ekip 

             godz. 12.00 –               Uroczyste otwarcie Finału rocznik (2009-2008) 

             godz. 12.30 –               – sztafeta dziewcząt  6 x 1000 m 

                                   –              – sztafeta chłopców  6 x 1200 m 

              godz. 13.30 –              Dekoracja roczników (2009-2008), zakończenie zawodów. 

 

Roczniki (2003 i młodsi) 
               godz. 13.30 –               odprawa kierowników ekip 

               godz. 14.00 –               Uroczyste otwarcie Finału  

               godz. 14.30 –               – sztafeta dziewcząt  6 x 1000 m 

                                     –             – sztafeta chłopców  6 x 1200 m 

               godz. 15.30 –               Dekoracja dla roczników 2003 i młodszych, zakończenie zawodów. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

      Kontakt do Lubelskiego Wojewódzkiego SZS: Tadeusz Więcek Tel. 604472319, meil: info@lwszs.lublin.pl 
Komunikaty organizacyjne publikowane będą na stronie www.szs.pl 

 

 

 

 

http://www.srs.szs.pl/
http://www.szs.pl/

