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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Finałów Wojewódzkich  

Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady 

w indywidualno-drużynowych biegach przełajowych 
 

Termin i miejsce zawodów:  

 Obiekty MULKS Pustynia k/Dębicy (przy zjeździe z autostrady na węźle Dębica-

Wschód, obok Olimp Labs)  

 25.04.2019 r. (czwartek)  

 

Uczestnictwo:  

 W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Zespół 
składa się z 6 uczniów / uczennic z roczników jak niżej (nie ma startów pk). 

 Wszyscy, zarówno startujący tylko indywidualnie, jak i w drużynach uwzględniani są                                 

w klasyfikacji indywidualnej. 

 W zawodach prawo startu mają po 2 drużyny z rejonów.          

 W zawodach prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca                                                   

1-3 w zawodach rejonowych, jeżeli ich drużyna nie awansowała.   
 

Program minutowy: 

Godz. 10.00 otwarcie zawodów 

Godz. 10.10 Lic. chłopcy (1999 i młodsi)    - biegi na dystansie 1200 m 

Godz. 10.20 Lic. dziewczęta (1999 i młodsze)   - biegi na dystansie 1000 m 

Godz. 10.50 IMS chłopcy (2003-2004-2005)   - biegi na dystansie 1000 m 

Godz. 11.00 IMS dziewczęta (2003-2004-2005)   - biegi na dystansie 800 m 

Godz. 11.30 ID chłopcy (2006-2007)   - biegi na dystansie 800 m 

Godz. 11.40 ID dziewczęta (2006-2007)   - biegi na dystansie 800 m 

Godz. 11.50 ID chłopcy (2008 i młodsi)    - biegi na dystansie 600 m 

Godz. 12.00 ID dziewczęta (2008 i młodsze)   - biegi na dystansie 600 m 
Zgłoszenia (pobieranie kartek startowych, oddawanie zgłoszeń, rozgrzewka) – pół godziny przed 

każdym biegiem. 

Zakończenie zawodów ok. 10 minut po każdej kategorii wiekowej (Lic. – IMS – ID). 
 

Sprawy różne:  

 Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się                       
w rzędach po 6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, 

pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi. Suma miejsc na mecie zdobytych 

przez 5 najlepszych poszczególnych członków zespołu decyduje o jego miejscu                      

w klasyfikacji drużynowej. W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż                               

5 zawodników do punktacji dodaje się ostatnie miejsce + 1 za każdego zawodnika - do 

5 wyników. Przy takiej samej liczbie punktów dwóch lub więcej zespołów                               

o kolejności decyduje wyższe miejsce najlepszego zawodnika.  



 Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla 
poszczególnych biegów i kategorii.  

 Trasy płaskie, trawiasto – żużlowe.  

 Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. 

 Przed biegiem zawodnicy otrzymują kartki startowe, które oddają na mecie, po biegu. 

 Koszty organizacyjne (sędziowie, opieka medyczna, przygotowanie trasy, dyplomy, 

puchary, medale, 1 posiłek) pokrywa PW SZS w Rzeszowie za środków MSiT oraz UM 

WP, natomiast koszty udziału (przejazdu) pokrywają uczestniczące szkoły.  
 

Obowiązują: 

 Legitymacje szkolne, 

 Zbiorowe listy zawodników wygenerowane z Systemu Rejestracji Szkół, wydrukowane                        

i podpisane przez Dyrektora Szkoły (SRS czynny do godz. 14.oo w dniu 24.04.2019 r.); 

W SRS zgłoszenia drużyn należy dokonać w panelu „Drużynowe biegi przełajowe” 

natomiast zawodnicy startujący wyłącznie indywidualnie w panelu „Indywidualne 

biegi przełajowe”; 

 Opłacona roczna zryczałtowana opłata startowa;  

 

 

           Dyrektor  

PW SZS w Rzeszowie  

        Jacek Bigus 

 


