KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁ MIĘDZYPOWIATOWYCH XXI MIMSz
SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

I. Organizator:
Szkolny Związek Sportowy w Radomiu, Urząd Gminy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku.
II. Termin i miejsce:
11 październik 2018r. – Jedlińsk (tereny na Błoniach)
Godz. 1030 – przyjazd uczestników - weryfikacja rocznik 2006,2007
Godz. 1130 – przyjazd uczestników - weryfikacja rocznik 2003, 2004, 2005
III. Program zawodów:
Otwarcie zawodów godz. 1050
1. Biegi sztafetowe rocznik 2006-2007
Dziewczęta (roczniki 2006, 2007)
Chłopcy (rocznik 2006,2007)
2.

Biegi sztafetowe rocznik 2003-2005
Dziewczęta (rocznik 2003, 2004, 2005)
Chłopcy (rocznik 2003, 2004, 2005)

- 10 x 800 m
- 10 x 800 m

g. 1100
g. 1130

- 10 x 800 m g. 1200
- 10 x 1000 m g. 1230

IV. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Bieg zostanie rozegrany w formie sztafety, zawodnicy na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego.
Strefa zmian wynosi 20 m. Nie dopuszcza się do biegu zawodników w obuwiu z kolcami.
V. Nagrody:
1. Za miejsca I - III w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców puchary oraz medale.
2. Za miejsca 1-6 dyplomy
VI. Sprawy organizacyjne:
Wymagane dokumenty:
- ważna legitymacja szkolna
- zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f
- badanie lekarskie lub wpisana kategoria zdrowia na zgłoszeniu
- zgoda rodziców (ważne dla opiekunów)
W
finałach
międzypowiatowych
może
startować

po

dwie

sztafety

z
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Przypominamy o obowiązkowej rejestracji Państwa Szkoły w Ogólnopolskim systemie rejestracji szkół
(https://srs.szs.pl) . W tym systemie należy się dopisać do sztafetowych biegów przełajowych osobno do
dziewcząt i chłopców i wydrukować zgłoszenie na zawody. System SRS ma służyć do zapisów szkół do
zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy ( nie wystarczy zarejestrowanie szkoły na początku
roku, należy jeszcze dokonać zgłoszenia do konkretnych zawodów).
Zgłoszenia poprzez SRS są obowiązkowe i szkoły, które nie dopełnią tego obowiązku nie będą
dopuszczane do zawodów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU DLA SZKÓŁ RADOMSKICH: Zbiórka zawodników wraz z
opiekunami na parkingu przy ul. Tochtermana (szpital) w dniu 11.X.2018r. (wyjazd do Jedlińska)
Rocznik 2006-2007- godz. 1000 ,
Rocznik 2003,2004,2005-godz. 1030
Opiekunowie są odpowiedzialni za dopilnowanie i zachowanie młodzieży od wyjazdu do powrotu oraz zwrócenie uwagi
na zachowanie młodzieży w czasie przejazdu, by nie doszło do dewastacji wnętrza autokarów.

