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KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

Jesiennych  Zawodów Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 

w biegach przełajowych 

 

Cel : 

-     popularyzacja biegów przełajowych 

-     wyłonienie dzieci i młodzieży do dalszego szkolenia 

Termin i miejsce: 

Biegi odbędą się w dniu 12 października 2016r. na trasach położonych przy Zespole Szkół  w Dowspudzie. 

Otwarcie godz. 10.00. 

Uczestnictwo: 

      Dziewczęta     Chłopcy 

 BIEG INTEGRACYJNY      ok. 600 m    ok. 600 m 

- rocznik  2007 i młodsi     ok. 600 m           ok. 600 m 

- rocznik  2006      ok. 600 m           ok. 600 m 

- rocznik  2005      ok. 900 m           ok. 900 m 

 - rocznik 2004      ok. 900 m     ok. 900 m 

 - rocznik  2003        ok. 900 m     ok.900 m 

 - rocznik  2002      ok. 900 m     ok.900 m 

 - rocznik  2001      ok. 900 m     ok.900 m 

 - rocznik 2000       ok. 1500 m      ok.2700 m 

- rocznik 1999 i starsi     ok. 1500 m      ok.2700 m 

Program minutowy: 

 9.15 -     9.45      - Przyjazd uczestników 

   10.00   - Otwarcie 

Zgłoszenia: 

Telefoniczne potwierdzenie udziału do 5.10.2016r. Ewa Pietraszewska 608 850 902  

Zgłoszenie wg wzoru z pieczątkami i podpisami należy dostarczyć do biura zawodów bezpośrednio przed zawodami. 

 

UWAGA : Prosimy o podanie ilości osób startujących ponieważ organizatorzy planują uczestnikom posiłek 

regeneracyjny. Szkoły, które nie dokonają zgłoszenia w wyżej wymienionym terminie nie otrzymają posiłku. 

Każdy zawodnik powinien posiadać kartę startową wypełnioną czytelnie pismem drukowanym. 

          



         Wzór zgłoszenia: 

 

Lp. Imię i nazwisko Rok urodzenia Grupa dyspanseryjna 

1.    

 

 

_________________________________   __________________________________  

      Imię i nazwisko opiekuna     Podpis opiekuna  
  

_________________________________ 
       Telefon kontaktowy 

 

 
 

 

 
                  _________________________________                                       __________________________________  

   Podpis i pieczątka pielęgniarki      Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły 

 
 

 

Nagrody: 

Indywidualnie  :  za miejsca I - III medale  I - VI dyplomy 

Sprawy różne: 

- Prawo startu mają uczniowie posiadający ważne legitymacje szkolne , aktualne badania lekarskie  

lub grupę dyspanseryjną A,Bk lub zgodę rodziców , osoby niepełnosprawne orzeczenie o niepełnosprawności. 

- Udział w zawodach na koszt własny , szkoły lub gminy. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży ,uszkodzenia lub zagubienia sprzętu przez uczestników. 

- Prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora. 

- Uczestnicy winni być ubezpieczeni od NW. 

Impreza zaliczana do : 

-  Powiatowego współzawodnictwa sportowego szkół powiatu suwalskiego (dot. szkół z terenu  powiatu 

suwalskiego ziemskiego), 

-  Miejskiej Rywalizacji Sportowej (dot. miejskich szkół ponadgimnazjalnych ). 

 

 

      
ORGANIZATORZY 

 


