XXIII IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
POWIATU POZNAŃSKIEGO
ROK SZKOLNY 2021/2022

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁ POWIATU POZNAŃSKIEGO
W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
XXIII Igrzyska Dzieci, XXIII Igrzyska Młodzieży Szkolnej, XXIII Licealiada

1. Termin: 30 września 2021 (czwartek)
2. Miejsce: Krosno koło Mosiny ul. Leśna
3. Organizator: Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”, OSiR w Mosinie
4. Zabezpieczenie medyczne: ratownik medyczny w miasteczku biegowym,
5. ZGŁOSZENIA:
 Swój udział w mistrzostwach szkoły potwierdzają na stronie www.srs.szs.pl
 Zespoły nie zgłoszone do zawodów nie będą miały prawa udziału
 W dniu zawodów zespoły zobowiązane są przywieźć kartę zgłoszeń oraz legitymacje
uczestników
6. Program:
Weryfikacja zespołów
- od godz.9:00 do 9:45 weryfikacja w kategorii Igrzysk Dzieci
- od godz. 10:00 do 10:45 weryfikacja w kategorii IMS Dziewcząt oraz Licealiada dziewcząt
- od godz. 11:00 do 11:45 weryfikacja w kategorii IMS Chłopców oraz Licealiada Chłopców
otwarcie zawodów 9:50
STARTY od godz. 10:00
10:00 Sztafety igrzyska dzieci dziewcząt
10:30 sztafety Igrzyska dzieci chłopców
11:00 sztafety Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewcząt
11:30 sztafety Licealiada Dziewcząt
12:00 Sztafety Igrzyska Młodzieży Szkolnej Chłopców
12:30 Sztafety Licealiada Chłopców
Bezpośrednio po każdej kategorii dekoracja zawodników z pierwszych trzech miejsc.
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7. Uwagi organizacyjne:
Zgłoszenia na finał powiatu na drukach wygenerowanych z systemu SRS
Aktualne (podpisane i opieczętowane) legitymacje.
BRAK LISTY ZGŁOSZENIOWEJ WYGENEROWANEJ Z SYSTEMU SRS DYSKWALIFIKUJE
ZAWODNIKÓW Z UDZIAŁU
W ZAWODACH!!!
- Do biura zawodów zgłasza się wyłącznie opiekun z karta zgłoszeniową wygenerowana z
SRS, legitymacjami szkolnymi oraz podpisanym przez rodziców oświadczeniem o stanie
zdrowia dziecka
- Startujące zespoły przyjeżdżają wyłącznie na start swojej kategorii wiekowej i po
zawodach opuszczają teren imprezy.
- Zaleca się stosowanie maseczek dla osób nie startujących oraz zachowanie dystansu
społecznego.
- Bieg w każdej kategorii jest osobną imprezą
8. Organizacja zawodów:
- bieg sztafetowy rozpoczyna się ze startu wspólnego,
- strefa zmian pałeczki wynosi 20m,
- pałeczki przywożą startujące zespoły,
numery startowe na odprawie zapewnia organizator,
- zawodnicy muszą mieć przypięty z przodu numer startowy na wysokości klatki piersiowej
4 agrafkami.
- Zawodnicy zgłaszają się w wyznaczonym sektorze startowym na
5 minut przed
planowanym startem z przyczepionymi z przodu (czterema agrafkami) numerami startowymi
zabierając ze sobą pałeczkę.
- Zabrania się wchodzenia trenerom i innym zawodnikom w sektor przeznaczony dla
zawodników przygotowujących się do startu.
- Po zakończeniu zawodów weryfikacji bezpośredniej może zostać poddanych pierwszych 6
zespołów, o weryfikacji decyduje kierownik zawodów.
W sprawach spornych decyduje kierownik zawodów
OPIEKUNOWIE ZABEZPIECZAJĄ AGRAFKI ORAZ PAŁECZKĘ DO BIEGU SZTAFETOWEGO.
ICH BRAK BĘDZIE JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z UDZIAŁU W ZAWODACH!!!
- Parking dla autobusów, które przywożą uczestników zawodów znajduje się przy hali widowiskowo
sportowej w Mosinie, ul. Krasickiego 16
- Organizator nie zapewnia szatni ani natrysków w dniu zawodów. Zespoły przyjeżdżają na zawody
przygotowane do startu.

