ŁÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115
tel/fax (042) 6307345, (042) 6307346
NIP 725-10-87-580 REGON 470963007
e-mail:lszs@lszs.pl
www.lszs.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
IMS 2013/2014
1. Organizator:
2. Miejsce i termin:

3. Kierownik zawodów
4. Program zawodów:

Łódzki Szkolny Związek Sportowy
Zespół Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim
Zespół Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim
Aleksandrów ul. Bankowa 7/11 tel. 42 712 15 68
03.06.2014r. (wtorek)
Ilona Zinser tel. 781811966
9.00 – 9.30 weryfikacja (zgłoszeń, legitymacji szkolnych)
9.30 – odprawa techniczna (z kierownikiem zawodów)
10. 00 – rozpoczęcie zawodów

Konkurencje:
- bieg 60m,
- rzut piłeczką palantową (do 150g),
- bieg: dziewczęta 600m, chłopcy 1000m,
- skok w dal ze strefy lub skok wzwyż (cały zespół).
5. Uczestnictwo:
I i II zespół z rejonu.
- zespół stanowią uczniowie jednej szkoły – rocznik 2001 i młodsi
- zespół liczy 6 dziewcząt lub 6 chłopców.
OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora Szkoły
oraz ważna legitymacja szkolna (regulamin: www.lszs.pl).
Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów
(nie honoruje się zaświadczeń, ani żadnych innych dokumentów tożsamości).
6. Zgłoszenia: Zgłoszenia imienne (z podaniem konkurencji skoków!) do dnia 30.05.2014. (do
godziny 10.00) drogą mailową na adres: sportowcysp3@o2.pl
Oryginały zgłoszeń należy złożyć podczas weryfikacji w dniu zawodów.
W dniu zawodów będzie możliwość dokonania korekt w składzie zespołu.
7. Nagrody : drużynowo wszystkie zespoły dyplomy, pierwsze trzy w każdej kategorii medale i
puchary. Zwycięskie zespoły mają prawo startu w zawodach ogólnopolskich w Olecku w dniach 12
– 14.o6. 2014 r.
8. Uwagi:
- Organizator pobiera opłatę startową od zawodnika w wysokości 3 zł
- Organizator zabezpiecza tylko przebieralnie i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione bez opieki.
- Za bezpieczeństwo uczniów na zawodach odpowiada nauczyciel – opiekun młodzieży.

- Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą w czasie zawodów.
- Zakaz chodzenia w obuwiu lekkoatletycznym (kolce) w budynku szkoły.
- Biegi rozgrywane w seriach na czas.
- Zgłoszenia po terminie wykluczają szkoły z udziału w zawodach!
Komunikat szczegółowy zawodów zamieszczony zostanie na stronie WWW.szkolasport.pl
w zakładce Komunikaty z zawodów.
Wiesław Dębowski ŁSZS

