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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Finału Wojewódzkiego
Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady
w sztafetowych biegach przełajowych
Organizatorzy:
Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie
przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Terminy i miejsca zawodów:
•
•

Obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, ul. Wyspiańskiego 20
19.10.2017. (czwartek)
o godz. 10.30
10x800m - Licealiada dziewcząt
o godz. 11.00
10x800m - Licealiada chłopców
o godz. 11.30
10x800m - Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt
o godz. 12.00
10x800m - Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopców
o godz. 12.30
10x800m - Igrzyska Dzieci dziewcząt
o godz. 13.00
10x800m - Igrzyska Dzieci chłopców
o odprawa techniczna (wydawanie numerów startowych, pałeczek, bloczków) - 30 minut przed
każdym biegiem
o dekoracja drużyn – 10 minut po każdej kategorii

Uczestnictwo:
✓Drużynę stanowią uczniowie:
o Igrzyska Dzieci - z jednej szkoły podstawowej ur. w roku 2005 i młodsi,
o Igrzyska Młodzieży Szkolnej – z jednej szkoły ur. w latach 2002-2003-2004
o Licealiada – z jednej szkoły ponadgimnazjalnej ur. w roku 1998 i młodsi.
✓ Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców.
✓W imprezie prawo startu mają mistrzowie i wicemistrzowie eliminacji rejonowych.
Sprawy różne:
✓Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem zamieszczonym w „Kalendarzu szkolnych
imprez sportowych na rok szkolny 2017/2018”.
✓Koszty organizacyjne (sędziowie, opieka medyczna, przygotowanie trasy, dyplomy, puchary,
medale, poczęstunek dla uczestników) pokrywa PW SZS w Rzeszowie, natomiast koszty udziału
pokrywają uczestniczące szkoły.

✓ Nagrody:
o dyplomy – wszystkie uczestniczące szkoły
o puchary – za miejsca 1-3 w każdym biegu
o medale – za miejsca 1-3 w każdym biegu
✓Obowiązują:
• legitymacje szkolne;
• zbiorowe listy zawodników wygenerowane z Systemu Rejestracji Szkół, wydrukowane
i podpisane przez Dyrektora Szkoły, (SRS czynny do dnia 18.10.2017 r. do godz. 14.oo),
• opłacona roczna zryczałtowana opłata startowa;
Dyrektor
PW SZS w Rzeszowie
Jacek Bigus

