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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ: 
 

  

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH  

IGRZYSK DZIECI, IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, LICEALIADY 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

 

UWAGA ZMIANA ZAPISÓW NA ZAWODY! 
 
1. Termin:  24 marca 2020r. (wtorek) 

(27 marca 2020r. termin rezerwowy) 
Początek zawodów godz. 11.00 
Szczegółowy terminarz biegów zostanie ogłoszony po 
zamknięciu zgłoszeń. 
 

2. Miejsce:  Pawłowice -  park za pałacem. 
 

3. Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Lesznie. 
Partner w realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa  w Pawłowicach,  

Tritime Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Lesznie, 
  

 
4. Uczestnicy: Reprezentacja szkoły składa się z 6 uczniów/uczennic.  
Prawo startu w Finale Wojewódzkim ma najlepsza reprezentacja szkolna w kategorii 
dziewcząt i chłopców z zawodów powiatowych w każdej kategorii wiekowej oraz trzy 
najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników z każdego biegu powiatowego. 
Organizator nie dopuszcza prawa startu zawodników zajmujących kolejne miejsca 
w zawodach. 
W przypadku szkół podstawowych (kategoria Igrzysk - Dzieci) do finału z zawodów 
powiatowych wchodzą osobno reprezentacje w rocznikach 2009 i młodszych oraz w 
rocznikach 2007-2008 dziewcząt i chłopców oraz trzy najlepsze zawodniczki i trzech 
najlepszych zawodników z biegu zgodnie z wynikami zawodów powiatowych.  
 

 
5. Sposób przeprowadzenia mistrzostw: zgodnie  z regulaminem SZS 
"WIELKOPOLSKA" - WIMS 2019/2020).  
W kwestiach spornych prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje 
organizatorowi „(MOS W LESZNIE”). 
Osoby nieuprawnione do startu nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach. 
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Program: 
ok.1000 m - bieg dziewcząt rocznik 2009 i młodsze 
ok.1000 m - bieg chłopców rocznik 2009 i młodsi  
ok.1200 m - bieg dziewcząt rocznik 2007-2008 
ok.1200 m - bieg chłopców rocznik 2007-2008 
 
biegi Igrzyska Młodzieży Szkolnej   
ok.1600 m - bieg dziewcząt rocznik 2005-2006 
ok.2000 m - bieg chłopców rocznik 2005-2006 
 
biegi Licealiada    
ok.2000 m - bieg dziewcząt rocznik 2000 i młodsze 
ok.2500 m - bieg chłopców rocznik 2000 i młodsi 

 
 

ORGANIZACJA STARTU start wspólny w poszczególnych kategoriach,  
z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 6 zawodników; wyznaczeni przez 
nauczycieli liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn za nimi. 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA Suma małych punktów zdobytych przez najlepszych max 
4 zawodników/czki z jednej szkoły w jednej kategorii wiekowej dziewcząt lub chłopców 
określi miejsce w klasyfikacji medalowej szkół. W przypadku ukończenia biegu przez 
mniej niż 4 zawodników/czek punktuje się kolejno na dalszych miejscach najpierw 
drużyny, w których zawody ukończyło 3 zawodników, potem 2. 
 
I miejsce - 200 pkt. 
II miejsce - 195 pkt. 
III miejsce - 192 pkt. 
IV miejsce - 190 pkt. 
V miejsce - 189 pkt. itd. 
 

6. Zgłoszenia: UWAGA ZMIANA! 
 
Zgłoszenia zawodników uprawnionych do startu należy obowiązkowo dokonać 
przez zgłaszarkę elektroniczną https://zapisy.tritime.pl/ do dnia 19 marca 2020 
(osobno do każdego biegu). W karcie zgłoszenia wypełniamy wszystkie rubryki. W 
rubryce data urodzenia wpisujemy dowolną datę, gdyż nie mamy zgody rodziców 
na podanie daty urodzenia dziecka. W rubryce „rok urodzenia” podajemy 
właściwy. 

https://zapisy.tritime.pl/
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Po tym terminie można jedynie zmienić zawodnika wysyłając e-mail na adres 

kontakt@tritime.pl 
 
Dodatkowo należy przez system SRS do 19.03 2020r wypełnić kartę weryfikacyjną 
(karta weryfikacyjna niezbędna w dniu zawodów do weryfikacji). 
Zgłoszenie zawodników tylko w Systemie SRS nie jest równoznaczne ze 
zgłoszeniem do zawodów.   
Numery startowe zostaną przypisane zawodnikom po zamknięciu listy zgłoszeniowej 
 

7. Weryfikacja: 
Do weryfikacji w dniu zawodów niezbędne będą: 

1. Karta weryfikacyjna wygenerowana z systemu SRS na stronie internetowej 
www.srs.szs.pl. 

2. Aktualne (podpisane i opieczętowane, zgodne z pkt. IV/7) legitymacje. 
3. Przypominamy, że opiekun musi posiadać w dokumentacji własnej zgody rodziców 

poświadczające zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami NNW dostępnymi na stronie 
szswielkopolska.pl/WIMS/Informacje Ogólne/Informacje o ubezpieczeniu 

 
BRAK LISTY WERYFIKACYJNEJ DYSKWALIFIKUJE DRUŻYNĘ Z UDZIAŁU  

W ZAWODACH!!! 
 

Opiekun pobiera w biurze zawodów numery startowe i chipy dla zawodników. Każdy zawodnik 
ma przypisany swój numer startowy, numer startowy jest równocześnie numerem chipu, z 
którym biega zawodnik. Chipy zawodnicy zwracają w wyznaczonej strefie po przebiegnięciu linii 
mety. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 20 zł za zgubiony 
chip. Opłatą zostanie obciążony opiekun reprezentujący szkołę. 
 

8. Sprawy różne:  
Organizator zawodów zapewnia napój dla każdego uczestnika.  
 
9. Nagrody: 
Zawodnicy, zawodniczki  I – III  otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale, 
Drużyny  I – VI dyplomy,  I – III otrzymują medale.  
 
 
 

mailto:%20kontakt@tritime.pl

