FINAŁ WOJEWÓDZKI
w biegach rozstawnych
Łódź 2012

KOMUNIKAT
Finału Wojewódzkiego w biegach rozstawnych dziewcząt i chłopców dla
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Łódź , 5 czerwca 2012 r.
Celem imprezy jest :
- popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży szkolnej
- integracja młodzieży
- wyłonienie najlepszych sztafet na dystansach 4x 100 m. oraz 100x200x300x400 m. w
kategorii szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
I Organizatorzy
- Łódzki Szkolny Związek Sportowy
- Fundacja Sportu „Vena”
II Patronat
- Marszałek Województwa Łódzkiego
- Łódzki Kurator Oświaty
- Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego
III Patronat medialny
- Dziennik Łódzki
IV Termin i miejsce
Zawody odbędą się w dniu 5 czerwca 2012 r. w Łodzi , stadion AZS Łódź ul. Lumumby
22/26 o godz. 10.15
Weryfikacja dla SPG w godz. 9.15 – 10.00
Weryfikacja dla szkół Gimnazjalnych 10.30 – 11.15
Weryfikacja dla Szkół Podstawowych 12.00 – 12.45

V Uczestnictwo
W zawodach prawo startu mają szkolne zespoły sztafetowe, dziewcząt i chłopców
- szkół podstawowych/ rocznik 1999 i młodsi/
- gimnazjów /rocznik 1996 i młodsi/
- szkół ponadgimnazjalnych / rocznik 1992 i młodsi/

w sztafetach 4 x 100 m. i i sztafetach szwedzkich / 100x200x300x400 m./.
Sztafeta składa się z uczniów jednej szkoły.
Zawodnikowi wolno startować tylko w jednej sztafecie.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami PZLA.
W sztafetach szwedzkich pierwsze dwie zmiany 100m. i 200 m. biegną po torach,
pozostałe 300 m. i 400 m. mogą biec przy wewnętrznej krawędzi bieżni.

VI Zgłoszenia
Zgłoszenia imienne w formie meilowej należy przesłać do dnia 31.05.2012 r. do godz.13.oo
na adres Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego 90-542 Łódź ul. Żeromskiego 115 , e –
mail lszs@ lszs.pl , tel/fax 042 630-73-45 /46
Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane

VII Nagrody
Za miejsca I – III każda szkoła otrzymuje puchar a uczestnicy sztafet medale
Za miejsca I – VIII szkoły otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Do finału ogólnopolskiego w dniu 22.06.2012 r. kwalifikuje się do 8 pierwszych sztafet w
każdej kategorii i konkurencji.
IX Weryfikacja
Na weryfikację należy zgłosić się z ważnymi legitymacjami szkolnymi wydanymi przed
1.10.2011 r. Do legitymacji wydanych po tym terminie należy dołączyć zaświadczenie z
podpisem Dyrektora Szkoły z zaznaczeniem od kiedy zawodnik jest uczniem szkoły.
X Różne
program minutowy zawodów zostanie przedstawimy po otrzymaniu zgłoszeń , na
stronie www.lszs.pl
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
- organizator zapewnia szatnie jedynie do przebrania się
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
- uczestnicy zawodów otrzymają gorący posiłek
- uczestnicy zawodów zwolnieni są z opłaty startowej
Uwagi
W ramach w/w zawodów dodatkowo zostaną rozegrane w relacji szkół podstawowych
sztafety 16 x 100 m w których udział bierze zespół szkolny w składzie 8 dziewcząt i 8
chłopców biegnących naprzemian. Zgłoszenia szkół jak powyżej.

Komitet organizacyjny

