KOMUNIKAT
Wojewódzkiej Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego 2011/2012
Finału Wojewódzkiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady

TERMIN: 07.10.2011 r.
MIEJSCE: Uniejów -Zespół Parkowo- Zamkowy

W Uniejowie kierować się na Konin drogą nr 72 . Za mostem na rzece Warcie zjazd w
kierunku Zamku. Parkingi dla autokarów przy Kompleksie Termalno- Basenowym.
ORGANIZATOR:

Łódzki Szkolny Związek Sportowy

WSPÓŁORGANIZATOR:

Zespół Szkół w Uniejowie
Szkolny Związek Sportowy w Uniejowie

ODPOWIEDZIAŁNY: Szymon Bugajak

UCZESTNICY:

tel./fax (063) 28-88-075 600 79 59 83
e-mail. gimuniejow@op.pl

Reprezentacje powiatu w składzie 5 dziewcząt i 5 chłopców w każdej
grupie wiekowej
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej- Gimnazjada –
- Licealiada-

rocznik 1999 i młodsi
rocznik 1996 i młodsi
rocznik 1992 i młodsi

PROGRAM ZAWODÓW:

900- 9.45– weryfikacja(imienne zgłoszenia + ważna legitymacja szkolna)
9.50 - zbiórka uczestników do uroczystego otwarcia zawodów- przy boisku piłkarskim
1000 - uroczysta Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2011/2012
1100 - bieg dziewcząt Licealiada
1120 - bieg chłopców Licealiada
1140 - bieg dziewcząt Gimnazjada

1200
1220
1240
1300

-

bieg chłopców Gimnazjada
bieg dziewcząt IMS
bieg chłopców IMS
zakończenie zawodów

ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Zawody odbywają się w formie indywidualnej, ze startu wspólnego na dystansie
1000 m dziewczęta
1000 m chłopcy – IMS
1500 m chłopcy –Gimnazjada,Licealiada

Dekoracja zwycięzców poszczególnych biegów odbywać się będzie bezpośrednio po biegach.
Dla trzech pierwszych zawodników w każdym biegu organizatorzy przewidzieli dodatkowo
bezpłatne bilety do Kompleksu „TERMY”- Uniejów.
Każdy uczestnik biegu musi posiadać kartę startową z czytelną informacją:
-imię, nazwisko, rok urodzenia , nazwa szkoły, nazwa powiatu
-kartę po przekroczeniu linii mety zawodnik oddaje sędziemu
-zawodnicy startują w obuwiu sportowym bez kolców
ZGŁOSZENIA:

Prosimy o potwierdzenie udziału w zawodach i przesłanie list do dnia 05.10.2011 r. do
Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego fax (042) 630 73 45
e-mail:lszs@lszs.pl
PUNKTACJA:

Im
-9 pkt
II-III m
-8 pkt
IV-VIII m
-7pkt
IX-XVI m
-6pkt
XVII-XXXII m
-5pkt
XXXIII-XLVIII m -4pkt
XLIX-LXIV m
-3pkt
LXV-LXXXI m
-2pkt
LXXXII-C m
-1pkt

SPRAWY RÓŻNE: -do zawodów obowiązuje imienne zgłoszenie szkoły z podpisami opiekuna
oraz dyrektora szkoły
- każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymacje szkolną
- do zawodów dopuszczeni są uczniowie z grupy :
zdolni do wf bez ograniczeń oraz
uprawiający sport w szkole lub poza szkołą.
W biurze zawodów prosimy odebrać bony żywieniowe dla uczestników i opiekunów.
Punkt żywieniowy czynny - od 11.30 zlokalizowany będzie w Kasztelu Rycerskim.
Ustawienie do wejścia na płytę piłkarską. Orkiestra → Poczet z flagą → Reprezentacje
poszczególnych powiatów za uczniami z nazwami powiatów.
Na boisku reprezentacja powiatu ustawia się w trzech rzędach.
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UWAGA !
Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży przebywającej na zawodach i bezpośrednio po
zawodach odpowiada nauczyciel -opiekun młodzieży. Za rzeczy pozostawione bez
opieki(zaginięcie, kradzież)organizator nie ponosi odpowiedzialności.

