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L. dz. 145/18

Szczecin dn. 24.09.2018r.
Koordynatorzy sportu szkolnego w powiatach
województwa zachodniopomorskiego

KOMUNIKAT
dot. Finałów Wojewódzkich Sztafetowych Biegów Przełajowych
1. Wojewódzki SZS w Szczecinie powierzył organizację imprezy Zespołowi Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Prof. Jana Radomskiego w Tychowie i Okręgowemu SZS
w Koszalinie.
2. Zawody odbędą się w dniu 25.10.2018r. (czwartek) w parku przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych - ul. Parkowa 20 w Tychowie, powiat białogardzki wg załączanego
programu – patrz załącznik nr 1. Przyjazd uczestników minimum 1 godzinę przed swoim
startem.
3. W zawodach uczestniczą zespoły mistrzów powiatów. Warunkiem startu w finałach jest:
a) przeprowadzenie zawodów powiatowych i przesłanie do 22.10.18r.do godz. 1400
komunikatu do Wojewódzkiego SZS w Szczecinie,
UWAGA !!!
b) zgłoszenia szkół będą przyjmowane tylko i wyłącznie przez System Rejestracji
Szkół www.srs.szs.pl do dnia 24.10.18r. do godz. 1200. Po tym terminie zgłoszenie
szkoły do zawodów nie będzie możliwe i jeżeli szkoła nie zgłosi się to będzie
to oznaczało, że nie bierze udziału w zawodach.
c) Przypominamy, że obowiązkiem szkół było zarejestrowania się w Systemie
Rejestracji Szkół do dnia 30.09.2018r.
4. W dniu zawodów opiekun każdego zespołu dostarcza listę uczniów biorących udział
w zawodach z podpisem dyrektora szkoły do weryfikacji w Biurze Zawodów (druk
generuje się w Systemie Rejestracji Szkół) minimum 45 min. przed startem. Ilość
zawodników – 10 + 1 rezerwowy. Wszyscy startujący zobowiązani są mieć ze sobą
legitymację szkolną.
5. Każdy zespół obowiązkowo posiada numery / patrz – załącznik nr 2 str. 84
(wydrukowanego) lub 59 (po pobraniu ze strony internetowej) „Kalendarza
i Regulaminów Imprez Sportowych Na Rok Szkolny 2018/2019” oraz własne pałeczki
sztafetowe.
6. Parkowanie pojazdów przewidziane jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez
służby porządkowe gospodarza imprezy.
Ze sportowym pozdrowieniem

Załącznik nr 1

PROGRAM ZAWODÓW FINAŁÓW
WOJEWÓDZKICH
W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
TYCHOWO – 25.10.2018r.
-

Miejsce – Park przy ZSP w Tychowie ul. Parkowa 20.
Przyjazd zespołów – minimum 1 godz. przed swoim startem.

godz. 1055

- Oficjalne otwarcie imprezy

godz. 1100

- Bieg I

ID dziewcząt

10 x 800 m

godz. 1140

- Bieg II

ID chłopców

10 x 800 m

godz. 1225

- Bieg III

IMS dziewcząt

10 x 1000 m

godz. 1230

- Wręczenie pucharów i medali – ID dziewcząt

godz. 1240

- Wręczenie pucharów i medali – ID chłopców

godz. 1315

- Bieg IV

IMS chłopców

10 x 1000 m

godz. 1410

- Bieg V

LICEALIADA dziewcząt

10 x 1000 m

godz. 1415

- Wręczenie pucharów i medali – IMS dziewcząt

godz. 1425

- Wręczenie pucharów i medali – IMS chłopców

godz. 1500

- Bieg VI

godz. 1540

- Wręczenie pucharów i medali – LICEALIADA dziewcząt

godz. 1550

- Wręczenie pucharów i medali – LICEALIADA chłopców

LICEALIADA chłopców

10 x 1000 m

W ceremonii wręczania pucharów, medali i dyplomów uczestniczą ; całe zespoły I – III
z opiekunami oraz kapitanowie zespołów, które zajmą miejsca IV – VI.

Organizatorzy

