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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO IGRZYSK DZIECI
W BADMINTONIE – GRY DRUŻYNOWE
Organizator:
 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie
Termin i miejsce zawodów:
 Dziewczęta i chłopcy – 1.12.2021 r. (środa), godz. 10.oo, odprawa techniczna
20 minut przed zawodami,
 hala sportowa Szkoły Podstawowej w Straszęcinie (powiat dębicki)
Uczestnictwo:
Rocznik zawodników 2009 i młodsi. Drużyna składa się z 2 zawodniczek / zawodników
+ 1 zaw. rezerwowy + opiekun.
W zawodach udział biorą następujące zespoły z półfinałów wojewódzkich:
DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY:
- SP Straszęcin
- SP Straszęcin
- SP Nr 1 Jodłowa
- SP Nr 5 Dębica
- SP Nr 13 Mielec
- SP Nr 13 Mielec
- SP Nr 1 Zagórz
- SP Odrzykoń
- SP Strachocina
- SP Nr 1 Zagórz
- SP Odrzykoń
- SP Korczyna
- SP Gogołów
- SP Gogołów
- SP Żupawa
- SP Nr 4 Rzeszów
- xxxxxxxxxx
- SP Gwoźnica Górna
- SP Zalesie
- SP Nr 14 Przemyśl
- SP Dąbrówki
- SP Dąbrówki
- SP Miękisz Stary
- SP Zarzecze
Dokumenty do weryfikacji:
✓ legitymacje szkolne;
✓ zbiorowe listy wygenerowane z Systemu Rejestracji Szkół, wydrukowane i podpisane
przez Dyrektora szkoły (SRS czynny do godz. 12.oo dn. 30.11.2021 r.)
✓ opłacona roczna zryczałtowana opłata startowa (na czerwono – brak opłaty startowej);

Sprawy różne:
 Koszty organizacyjne (dyplomy, puchary, medale, obsługa techniczna, medyczna
i sędziowska, 1 posiłek) pokrywa PW SZS w Rzeszowie ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz samorządu Województwa Podkarpackiego, natomiast koszty
przejazdu – uczestniczące szkoły.
 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem zamieszczonym
w „Kalendarzu szkolnych imprez sportowych”.
 System rozgrywek – „grupowo – pucharowy”. Przy rozstawianiu zostaną wzięte pod
uwagę wyniki z półfinałów wojewódzkich.
 Ze względów bezpieczeństwa:
o W zawodach mogą wziąć udział osoby zdrowe, które w dniu imprezy nie
mają znamion infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie
miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie10 dni przed
udziałem w zawodach.
o Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej
odległości między osobami, które organizują imprezę oraz w niej
uczestniczą.
o Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu, pożegnaniu oraz
podziękowaniu za rywalizację, a także podczas ceremonii dekoracji.
o Po zakończeniu konkurencji zawodnicy powinni niezwłocznie opuścić
miejsce rozgrywek.
o Zawody odbędą się bez udziału publiczności.

Dyrektor
PW SZS w Rzeszowie
Jacek Bigus

