
                                                
 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 
FINAŁU  POWIATOWEGO IGRZYSK DZIECI , IGRZYSK  MŁODZIEŻY  

SZKOLNEJ i  LICEALIADY  MŁODZIEŻY 
W  SZTAFETOWYCH  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH 

 
 

I. Organizator 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Twardogórze 

 

II. Termin i miejsce 
Finały powiatowy sztafetowych biegów przełajowych odbędą się na trasach 
w Twardogórze Plac Zabaw przy ogródkach działkowych (przy ul. Wojska 
Polskiego, schemat i widok poniżej) 
 

Finał Powiatowych Sztafetowych Biegów Przełajowych odbędzie 
się 05.10.2021 r (wtorek). 
 

III. Uczestnictwo 
W Finale Powiatowym Sztafetowych Biegów Przełajowych biorą udział                              
reprezentacje szkół składające się z 6 dziewcząt i/lub 6 chłopców – szkół 
powiatu oleśnickiego. Obowiązują roczniki: 

- Igrzyska Dzieci   2009 i młodsi 
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2007-2008 
- Licealiada Młodzieży  2002 i młodsi 
 

VI.  Program zawodów 
 

12.10.2012 r. 
 

10,00 – 10,15 potwierdzanie startu przez szkoły podstawowe, odbiór numerów 
startowych w biurze zawodów 

10,30  bieg sztafetowy dziewcząt Igrzyska Dzieci 6 x 800 m 
11,00  bieg sztafetowy chłopców Igrzyska Dzieci 6 x 1000 m 
11,30 – 11,45 potwierdzanie startu Licealiada 
11,30  bieg sztafetowy dziewcząt Igrzyska Młodzieży Szkolnej  6 x 1000 m 
12,00  bieg sztafetowy chłopcy Igrzyska Młodzieży Szkolnej  6 x 1200 m 
12,30  bieg sztafetowy dziewcząt Licealiada 6 x 1000 m 
13,00  bieg sztafetowy chłopców Licealiada  10 x 1500 m 
 
Uwaga: w przypadku małej liczby zgłoszeń w którejś grupie wiekowej organizator 
może połączyć start dla dziewcząt i chłopców z zachowaniem oddzielnej klasyfikacji. 
W takiej sytuacji godzina startu będzie obowiązywała jak dla startu dziewcząt. 

 
 

IV. Sprawy organizacyjne 
 

1. Parking dla busów i autobusów w przedłużeniu ul. Stolarskiej (boczna ul. 
Wojska Polskiego, wzdłuż jezdni) 



                                                
 

    

 
 

2. UWAGA: obowiązuje wymóg posiadania listy zawodników wygenerowanej 
z systemu SRS podpisanej przez Dyrektora Szkoły, który poświadcza, że 
uczniowie szkoły są zdolni do udziału w zawodach. Szkoły, które nie będą 
posiadały takiej listy nie zostaną dopuszczone do zawodów 

3. Termin zgłoszeń zgodnie z podanym w systemie SRS.  
4. Uczestniczące reprezentacje otrzymują po dwa numery startowe z 

numerami. Zawodnicy biegną w nich na zmianę, tzn zawodnicy z pierwszej, 
trzeciej i piatej zmiany biegną z tym samym numerem, a zawodnicy z drugiej, 
czwartej i szóstej zmiany z drugim. 

Organizatorzy 


