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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 
 

FINAŁ WOJEWÓDZKI  2015/2016 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
 

I. Termin – 27 października 2015 roku  
II. Miejsce – MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7 (stadion)  

III. Organizator – Łódzki Szkolny Związek Sportowy,  
       Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi;  

                         kierownik zawodów – Piotr Ostojski  tel. 601 892 172 
IV. Program minutowy 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
  9,30 – 10,00 – weryfikacja zawodników (pawilon przy stadionie) 
             10,25 – otwarcie zawodów 
             10,30 – start sztafet 10 x 800 m dziewcząt 
  – start sztafet 10 x 1000 m chłopców 
             11,30 – dekoracje zwycięzców, zakończenie zawodów dla szkół  
                          ponadgimnazjalnych. 

 
SZKOŁY GIMNAZJALNE 
10,45 – 11,20 – weryfikacja zawodników (pawilon przy stadionie) 
             11,40 – start sztafet 10 x 800 m dziewcząt         
                       – start sztafet 10 x 1000 m chłopców 
             12,45 – dekoracje zwycięzców, zakończenie zawodów dla szkół  
                          gimnazjalnych. 
 
SZKOŁY PODSTAWOWE 
12,00 – 12,45 – weryfikacja zawodników (pawilon przy stadionie) 
             13,00 – start sztafet 9 x 800 m dziewcząt (obowiązuje kolejność roczników  
                          2005, 2004, 2003) 
                       – start sztafet 9 x 800 m chłopców (obowiązuje kolejność roczników  
                          2005, 2004, 2003) 
             14,00 – dekoracje zwycięzców, zakończenie zawodów dla szkół  
                          podstawowych. 
 

V. Uczestnictwo – w zawodach biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (roczniki 
1996 i młodsi), gimnazjów (roczniki 2000 i młodsi) oraz podstawowych (roczniki 2003-
2005).  
Regulamin dostępny na stronie internetowej www.lszs.pl , kalendarz imprez 2015/16 
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Uwaga! 
 Potwierdzenie udziału w zawodach proszę przesłać e-mailem na adres mszs@wp.pl lub 

telefonicznie 42 637 78 33 do godz. 14,00 dnia 23.10.2015 r.  
Po wysłaniu mailem pliku prosimy koniecznie o wydrukowanie potwierdzenia przesłania 
maila. (Będzie to jedyną formą potwierdzenia, że plik został przesłany.  
W przypadku wątpliwości brak takiego potwierdzenia może skutkować niedopuszczeniem 
zespołu do zawodów!!!) 

 Dokumentem dopuszczającym do zawodów jest pisemne zgłoszenie imienne zespołu 
potwierdzone przez dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego oraz ważna 
legitymacja szkolna!  

     -     Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 3,00 złotych od każdego zawodnika. 
 Prosimy o zwrócenie uwagi, aby ubiór uczniów – zawodników był dostosowany do 

warunków atmosferycznych. 
 W przypadku złych warunków atmosferycznych (opady deszczu) o odwołaniu zawodów 

decyduje kierownik zawodów w miejscu ich przeprowadzania. 
 Obowiązuje obuwie lekkoatletyczne bez kolców! 
 Zespół musi posiadać własną pałeczkę sztafetową. 
 Organizator udostępni tylko przebieralnie w pawilonie przy stadionie. 
 Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 Za bezpieczeństwo i zachowanie uczniów na zawodach i bezpośrednio po ich zakończeniu 

odpowiada nauczyciel – opiekun młodzieży! 
 Parking dla autokarów i samochodów ul. Małachowskiego 5/7 przy hali „Parkowa”. 
 Do tych zawodów nie obowiązuje zgłoszenie przez SRS. 
 

Koordynator sportu ŁSZS 
 

Wiesław Dębowski 
 
 

 
  


