
 
 
 

 
 
 

                          

 
 
 
 
 

 
ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE  

w sztafetowych biegach przełajowych  
Łódź 2013 

 
 

 

 
KOMUNIKAT „VENA CROSS” 

 ogólnopolskich  zawodów w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt              
i chłopców dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

 
Łódź , 21 kwietnia  2013 r. 

 
Celem imprezy jest :  
-    promocja miasta Łodzi i woj. łódzkiego wśród aktywnej sportowo młodzieży z całego 
kraju 
- popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży szkolnej 
- integracja młodzieży z całego kraju 
- wyłonienie najlepszych sztafet na dystansach 8x 700 m, w kategorii szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. 
 
I Organizatorzy i finansowanie 
- Urząd Miasta Łodzi 
- Urząd Marszałkowski w Łodzi 
- Ministerstwo Sportu i Turystyki 
- Łódzki Szkolny Związek Sportowy  

  -     Fundacja  „Vena Sport” 
 
II  Patronat 
Prezydent Miasta Łodzi      
Marszałek Województwa Łódzkiego 
Wojewoda Łódzki 
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego 
Kurator Oświaty w Łodzi 
Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
 
III Partnerzy medialni 
- TVN, TVP Łódź, TV Toya , Dziennik Łódzki, Times Polska  

 
IV Termin i miejsce  
Zawody odbędą się w dniu 21.04.2013 r. w Łodzi /biegi uliczne ul.Piotrkowska, start przy 
Pasażu Schillera/ w godz. 9.00 – 14.00.  
Przyjazd, weryfikacja i kolacja dla zespołów odbędzie się w dniu 20.04.2013 r. w godz. 15.00 
– 20.00 w biurze zawodów Łódź Al.Unii Lubelskiej 4 / Aquapark Fala /. Do weryfikacji 
należy przedstawić zgłoszenie podpisane przez dyrekcję szkoły oraz ważne legitymacje 



szkolne. Obiad w dniu zawodów 21.04 (w godzinach 11.30-15.00) w Buddha Pub, 
ul.Tymienieckiego22/26 (ŁSSE) 
                                                                               
V Uczestnictwo  
 Zawody odbędą się w formie sztafet 8 x 700 m. oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.  
Łącznie 6 biegów sztafetowych. 
W trzech kategoriach wiekowych : 
- szkół podstawowych/ rocznik 2000 i młodsi/ 
- gimnazjów /rocznik 1997 i młodsi/   
- szkół ponadgimnazjalnych / rocznik 1993 i młodsi/  
Sztafetę stanowią uczniowie jednej szkoły. Do udziału w zawodach uprawnione są sztafety 
szkolne, które zajęły I miejsce w finale wojewódzkim sztafetowych biegów przełajowych 
rozegranych w roku szkolnym 2012/2013 w ramach kalendarza SZS. W wypadku ich 
rezygnacji wystartować może, po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim ZW SZS, kolejny 
zespół z zawodów finałowych. W przypadku nie rozegrania  imprezy, Wojewódzki SZS ma 
prawo wytypowania zespołu/ szkoły / reprezentującej dane województwo Organizator 
zastrzega sobie możliwość dokooptowania zespołów   z województwa łódzkiego. 
Ekipa składa się z 10 osób/ 8 zawodników plus jeden rezerwowy plus jeden opiekun/. 

  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami PZLA 
 
VI Zgłoszenia 
Zgłoszenia imienne/ załącznik/ wraz z krótką informacją o szkole,  należy przesłać do dnia 
15.04.2013 r. na adres Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego 90-542 Łódź ul. 
Żeromskiego 115 ,  e –mail dzialsportu@ lszs.pl lub lszs@lszs.pl , tel/fax 042 630-73-45 /46 
Prosimy ZWSZS o  telefonicznie lub elektronicznie przekazanie potwierdzenia udziału 
w imprezie do dnia 31 marca 2013 r. Prosimy także o informacje czy drużyny z jednego 
województwa przyjadą razem.  
 
VII Finansowanie 
Koszty zakwaterowania/ hotele i bursy w Łodzi i najbliższej okolicy/, wyżywienia / od kolacji 
w dniu 20.04. do obiadu w dniu 21.04.2013 r. suchy prowiant zastępujący śniadanie 
wydawany będzie przy kolacji/ oraz organizacji zawodów pokrywają organizatorzy. 
Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy zawodów. 
Za każdą osobę ponad limit /10 osób/ również kierowców, opłata za pobyt i żywienie wynosi 
100 zł. Ilość takich osób należy uzgadniać z organizatorem. 
Organizator zapewnia bezpłatny godzinny pobyt na pływalni „Aquapark Fala”/ konieczne 
kostiumy kąpielowe/. 
Organizator nie zapewnia przewozów do obiektów zakwaterowań oraz na miejsce zawodów. 
 
VIII Nagrody  
Każdy uczestnik finałów otrzymuje pakiet startowy czyli upominki od sponsorów i 
okolicznościową koszulkę, którą uczestnicy proszeni są o prezentowanie jej na sobie podczas 
zawodów.  
Za miejsca I – III  każda szkoła otrzymuje puchar, a uczestnicy sztafet medale i nagrody 
rzeczowe / dla 10 osób/ . Za miejsca I – XVI szkoły otrzymują dyplomy. 
Kwota na ogólną pulę upominków i nagród gwarantowana przez Vena Sport wynosi około 
100 tys. zł.   
Opiekunowie 6 zwycięskich drużyn otrzymują bezpłatne vouchery ( 4 dni pobytu i 
wyżywienia dla dwóch osób) w COSA AZS w Wilkasach k.Giżycka. 
 
 



Sponsorzy nagród 
Rossmann, Społeczna Akademia Nauk, Torf Corporation, Aquapark Fala, Firma IS, Eko-Vit, 
T.U. Warta, COSA AZS Wilkasy, europosłanka Joanna Skrzydlewska, Tico-3000, 
Gronowalski Crystal Fashion, Lenora, Restauracja Polska. 
 

IX  Różne 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 
- organizator zapewnia szatnie jedynie do przebrania się 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 
- z powodu remontu ulicy Piotrkowskiej, gdzie będzie odbywał się bieg, organizatorzy są 

zmuszeni do skrócenia dystansu do 700 m. dla każdej zmiany. 
- szczegółowych informacji udzielają : Leszek Jezierski tel. 693 414 394  
      ( zakwaterowanie, wyżywienie, nagrody), Wiesław Dębowski tel.503 567 027 
      ( organizacja i przebieg zawodów ) 
-     szkoły z województwa łódzkiego otrzymują pakiety startowe oraz obiad w dniu 
       zawodów. 
-     Prosimy również, jeżeli to możliwe, o dokonanie weryfikacji zespołów oraz  
       odebraniu upominków w dniu 20.04.2013 r. podczas weryfikacji szkół przyjezdnych z  
       kraju. Jeżeli jest to niemożliwe weryfikacja odbędzie się przed startem w dniu 
       zawodów. 
 
 

Komitet organizacyjny 
 
                                                                                                                                    ŁSZS i Fundacja Vena Sport 
 
 
 
 
Otrzymują : 
• Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego 
• Zarządy Wojewódzkie Szkolnego Związku Sportowego 
• Polski Związek Lekkiej Atletyki 
• Ministerstwo Sportu i Turystyki 
• Sponsorzy 
• Partnerzy medialni 
• Urząd Miasta Łodzi 
• Urząd Marszałkowski w Łodzi 
• Urząd Wojewódzki 
• Kuratorium Oświaty w  Łódzi 
 


