1953- 2013

KOMUNIKAT
Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2013/2014
oraz
Biegu ulicznego z okazji 60 – lecia Szkolnego Związku Sportowego
w ramach
Wojewódzkich Obchodów 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego
pod patronatem
Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej
Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia
Starosty Tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza
Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Rafała Zagozdona
patronat medialny: TVP Łódź, Miesięcznik „Bieganie” , Dzienni Łódzki, Tygodnik 7 Dni,
TIT, Radio „Fama’, Telewizja eMazing, portal: naszemiasto,

TERMIN:
02.10.2013 r.
MIEJSCE:
Tomaszów Mazowiecki, OSiR ul. Nowowiejska 9/27
ORGANIZATOR: Łódzki Szkolny Związek Sportowy
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim

Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2013/2014
Wszystkie reprezentacje ustawiają się na bieżni la na prostej przeciwległej do trybun.za tablicami
z nazwą powiatu w trzech rzędach:
X X X
X X X
X X X
SP G PG
W uroczystości udział biorą wszyscy uczestnicy, oprócz zawodników uczestniczących
w pierwszym biegu.

Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych
w ramach
IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, GIMNAZJADY i LICEALIADY

ODPOWIEDZIALNY: Rafał Strawiński tel. 604 836 817, e-mail: rafis01@op.pl
UCZESTNICY:
Reprezentacje powiatu w składzie 5 dziewcząt i 5 chłopców w każdej grupie wiekowej
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej- rocznik 2001 i młodsi
- Gimnazjada – rocznik 1998 i młodsi
- Licealiada- rocznik 1994 i młodsi
ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
- do zawodów obowiązuje imienne zgłoszenie szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły
- każdy uczestnik zawodów 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.
- zawody odbywają się w formie indywidualnej, ze startu wspólnego na dystansie:
1000 m dziewczęta – IMS, Gimnazjada, Licealiada
1000 m chłopcy
– IMS
1500 m chłopcy
– Gimnazjada, Licealiada
- każdy uczestnik biegu musi posiadać kartę startową dostarczoną przez organizatora
- kartę startową należy wypełnić drukowanymi literami
- kartę po przekroczeniu linii mety zawodnik oddaje sędziemu
- zawodnicy startują w obuwiu sportowym bez kolców
- trasa biegu przebiegać będzie miejscami po twardym podłożu
Dekoracja zwycięzców poszczególnych biegów odbywać się będzie bezpośrednio po biegach.

ZGŁOSZENIA:
Prosimy o potwierdzenie udziału w zawodach i przesłanie list do dnia 26.09.2013 r.
do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Tomaszowie Mazowieckim - Wojciech
Bogacki tel. 605 736 965 e-mail: bogackiwojciech@wp.pl
PUNKTACJA:
Im
II-III m
IV-VIII m
IX-XVI m
XVII-XXXII m
XXXIII-XLVIII m
XLIX-LXIV m
LXV-LXXXI m
LXXXII-C m

-

9 pkt
8 pkt
7 pkt
6 pkt
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt

Bieg uliczny z okazji 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego
ODPOWIEDZIALNY: Adam Wonko tel. 44 724 68 03, e-mail: adam.wonko@interia.pl
UCZESTNICY:
- reprezentanci wszystkich powiatów województwa łódzkiego, olimpijczycy, nauczyciele,
sympatycy biegania.
- uczestnicy mają obowiązek startu w koszulkach z naklejonym na piersiach emblematem SZS
dostarczonym przez organizatora
- w biegu mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich
DYSTANS:
- ok. 2.800 m ulicami Tomaszowa Mazowieckiego
TRASA BIEGU:
- start: stadion OSiR - ul. Nowowiejska - ul. Mościckiego - ul. Św. Antoniego - B. Głowackiego
- ul. Niecała - meta: ul. Szkolna przy Gimnazjum nr 7
UPOMINKI:
- wszyscy uczestnicy na mecie po ukończeniu biegu otrzymają okolicznościowe medale
- każdy uczestnik po zakończeniu biegu /na boisku Gimnazjum Nr 7/ otrzyma napój izotoniczny
i słodki poczęstunek.

PROGRAM ZAWODÓW:
9.00 - 9.50 - weryfikacja(imienne zgłoszenia + ważna legitymacja szkolna - hala OSiR)
9.50
- zbiórka uczestników do uroczystego otwarcia zawodów- bieżnia la
10.00
- uroczysta Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2013/2014
10.45
- bieg dziewcząt Licealiada
11.00
- bieg chłopców Licealiada
11.15
- bieg dziewcząt IMS
11.30
- bieg chłopców IMS
11.45
- bieg dziewcząt Gimnazjada
12.00
- bieg chłopców Gimnazjada
13.00
- start do biegu ulicznego z okazji 60-lecia SZS
13.45
- zakończenie części sportowej
UWAGA !
Ze względów organizacyjnych nastąpiła zmiana godziny startu do biegu ulicznego
z 13.30 na 13.00.
Autobusy zaparkowane przy OSiR pozostają w miejscu postoju do zakończenia biegu.
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.

