KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
międzypowiatowe sztafetowe biegi przełajowe w Podgórzu, 10.X.2017

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą SZSWWM z dnia 18.09.2015r obowiązuje zakaz występowania w strojach z
emblematami klubów sportowych na wszystkich szczeblach rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Dopuszczalne są jedynie nazwa i logo szkoły. Zespoły niestosujące się do powyższej uchwały nie będą dopuszczane
do rozgrywek.

1. Termin, miejsce, organizatorzy
10 października 2017r. (wtorek) - Podgórze (gmina Mała Wieś)
SZS WiWM, Płocki Szkolny Związek Sportowy, Urząd Gminy Mała Wieś i Szkoła Podstawowa w
Podgórzu.
Zawody dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
2. Uczestnictwo
Startują reprezentacje szkół podstawowych rocznik 2005-6, SP i gimnazjów rocznik 2002-4, które w
eliminacjach powiatowych zajęły miejsca 1 – 4, a także reprezentacje SPG – rocznik 1998 i młodsi według zgłoszeń. Uwaga! Sztafety SPG też walczą o awans do finału wojewódzkiego.
Obowiązują ważne legitymacje szkolne oraz zgłoszenie imienne zawodników na załączonym druku.
Do legitymacji wystawionej po 30.09.2017r wymagane jest zaświadczenie dyrektora szkoły
stwierdzające, że dziecko jest uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego. Kwestię badań lekarskich
regulują: rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 sierpnia 1986 r. i 5 listopada 1992 r. z zakresu opieki
zdrowotnej nad uczniami i ich kwalifikacją do zajęć w-f i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży szkolnej oraz
Ministra Zdrowia z dn. 22.XII.2004r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i
młodzieżą i z dn.21.III.2007r.

3. Zgłoszenia
Zgłoszeń dokonujemy wyłącznie przez system rejestracji szkół: www.srs.szs.pl - robimy wydruk i
podpisane zgłoszenie przywozimy ze sobą – składamy w biurze zawodów.
4. Program zawodów:
Przyjazd ekip, weryfikacja zgłoszeń, przydział numerów startowych (kaucja zwrotna 50zł):
do godz. 8.45
- szkoły ponadgimnazjalne
do godz. 9.45
- gimnazja
do godz. 10.45
- szkoły podstawowe
Biegi:
9.10
- 10 x 800m dziewcząt SPG (1998 i mł.)
9.45
- 10 x 1000m chłopców SPG (1998 i mł.)
10.25
- 10 x 800m dziewcząt SP i G (2002-2004)
11.00
- 10 x 1000m chłopców SP i G (2002-2004)
11.35
- 10 x 800m dziewcząt SP (2005-2006) bez prawa startu dzieci młodszych
12.10
- 10 x 800m chłopców SP (2005-2006) bez prawa startu dzieci młodszych
13.00
- wręczenie pucharów, dyplomów, medali.
Uwaga! Program minutowy może zostać nieco skorygowany w trakcie zawodów.
5. Informacje techniczne
Strefa zmian wynosi 20m. !!! Start wyłącznie w obuwiu bez kolców.
6. Nagrody: puchary i medale za miejsca 1 – 3 , dyplomy za miejsca 1 – 6.
7. Finansowanie: SZS pokrywa koszty organizacyjne zawodów. Uczestnicy przyjeżdżają na
koszt jednostek delegujących.
8. Po 2 najlepsze sztafety w każdej kategorii wiekowej awansują do finału wojewódzkiego
(20.X.2017 - Podgórze).
Organizatorzy

