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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
XXIII IGRZYSK DZIECI,  

XXIII IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, XXIII LICEALIADY 

W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH  
FINAŁ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

 
Przypominamy, że szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą być 
zarejestrowane w systemie rejestracji szkół na stronie www.srs.szs.pl 

 

Termin: 20 października 2021r. (środa)  
 

Miejsce: Poznań,  

Hipodrom Wola 

ul. Lutycka 34  
 

Parking przed wjazdem na obiekt oraz w odległości 1,5 km, na parkingu przy jeziorze 

Rusałka.  
 

Organizator Biuro Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” 
 

Partner w realizacji  Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego - Hipodrom Wola,  
 

Uczestnicy: Reprezentacja szkoły składa się z 6 uczniów/uczennic danej szkoły 

w Igrzyskach Dzieci, w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Licealiadzie.  

Prawo startu w Finale wojewódzkim mają  
- mistrzowie powiatów ziemskich i grodzkich,  

- drugi zespół z powiatu pilskiego,  

- drugi i trzeci zespół z powiatu poznańskiego,  

- zespoły szkolne z miejsc 2-4 z mistrzostw miasta Poznania.  

- drugie drużyny z powiatów, które zwyciężyły w roku ubiegłym (zdobyły złoty medal) 
w Finałach Wojewódzkich (nie dotyczy powiatów, w których zgodnie z obowiązującym 
regulaminem startuje więcej niż jedna drużyna (Powiat Poznański, Miasto Poznań, 

Powiat Pilski). Prawo startu mają drugie zespoły: IMS chłopcy powiat nowotomyski,. 
W szczególnych przypadkach organizator dopuści do udziału w Finale inne zespoły.  

 

Zgłoszenia: 
Powiatowi organizatorzy sportu zgłaszają drużyny, które wywalczyły prawo 

reprezentowania powiatu bezpośrednio po zawodach do dnia 10.10.2021r. mailowo na 
adres szswielkopolska.aga@wp.pl. 

Szkoły zgłaszają się przez zgłaszarkę elektroniczną 

http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/sztafety2021 (osobno do każdego biegu) do 

dnia 10.10.2021.  

Dodatkowo należy przez system SRS wypełnić kartę weryfikacyjną. 

http://www.srs.szs.pl/
mailto:szswielkopolska.aga@wp.pl
http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/sztafety2021
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Zgłoszenie zawodników tylko w Systemie SRS nie jest równoznaczne ze 

zgłoszeniem do zawodów.   

Szkoły, które uzyskały prawo startu w Finale potwierdzają swój udział w zawodach, 
poprzez zgłoszenie w systemie SRS do dnia 12.10.2021 prosimy opiekunów 

o odpowiedzialne podejście do potwierdzania udziału reprezentacji szkoły w zawodach. 
W przypadku zgłoszenia szkoły w systemie SRS i nieobecności na zawodach szkoła 
zostanie obciążona kosztami przygotowania startu dla reprezentacji.  
 

Program minutowy: 
Ramowy program zawodów (program zawodów może ulec korekcie po zamknięciu listy 

startowej)  

Wszystkie drużyny muszą zostać zweryfikowane na min. 30 minut przed planowanym 

startem biegu. Weryfikacja odbywać się będzie od godz. 9:00 do godz. 14:35.  

 

9:00–14:45  weryfikacja  

10:20   otwarcie Mistrzostw 

10:30   start Igrzyska Dzieci dziewczęta 

11:00-11:15  przerwa  

11:15   start Igrzyska Dzieci chłopcy 

11:45-12:00  przerwa  

12:00   start Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewczęta 

12:45-13:00 przerwa  

13:00   start Licealiada dziewczęta 

13:45-14:00  przerwa  

14:00   start Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopcy 

14:45-15:00  przerwa  

15:00   start Licealiada chłopcy 

 

Uwagi organizacyjne: 
Na weryfikację po odbiór numerów startowych zgłasza się tylko i wyłącznie opiekun 

zespołu z niezbędnymi dokumentami. Wszystkie drużyny muszą zostać zweryfikowane 
na min. 30 minut przed planowanym startem biegu w swojej kategorii. Przy weryfikacji 
prosimy zachować zasady bezpieczeństwa dotyczące dystansu społecznego oraz 

zasłonięcia nosa i ust. 
Prosimy w miarę możliwości organizacyjnych o przyjazd na swój bieg ze względu na 

konieczność zachowania reżimu sanitarnego. 
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DO WERYFIKACJI NIEZBĘDNE BĘDĄ: 
1. Karta weryfikacyjna wygenerowana z systemu SRS po dokonaniu zgłoszenia na 

stronie internetowej www.srs.szs.pl wraz z podpisami dyrektora, nauczycieli i 
zawodników 

2. Aktualne legitymacje zgodnie z pkt. IV/7 w wersji papierowej (podpisane 

i opieczętowane) lub mLegitymacje (w przypadku legitymacji wystawionych 
po 1 października należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły 

o czasie rozpoczęcia nauki). 
3. Przypominamy, że każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodziców zgodnie z 

wymogami Systemu SRS, zgoda rodziców na udział jest równoznaczna 
z zapoznaniem się z Ogólnymi Warunkami NNW dostępnymi na stronie 
wims.szswielkopolska.pl/Informacje/Informacje o ubezpieczeniu. Zgoda musi 

być wgrana w System SRS i opiekun nie przedstawia jej na zawodach. 
4. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zawodów, w przypadku niepełnoletnich 

uczestników podpisane przez prawnych opiekunów (oświadczenie ważne jest 
tylko na dane zawody)  

 

BRAK KARTY WERYFIKACYJNEJ I OŚWIADCZEŃ UCZESTNIKA 
DYSKWALIFIKUJE DRUŻYNĘ 
Z UDZIAŁU W ZAWODACH!!! 

 

Organizacja mistrzostw: 
1. Opiekunowie zgłaszają się do biura zawodów.  

Pozostawiają: 

- Kartę weryfikacyjną z Systemu SRS na finał wojewódzki XXIII 
Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Oświadczenia o stanie 
zdrowia (z wszystkimi niezbędnymi podpisami). 

Pobierają:  
- numery startowe (zabezpieczenie agrafek leży po stronie opiekuna, 

organizator nie zapewnia agrafek). 
2.   Zawodnicy zgłaszają się na wyznaczonej śluzie na 10 minut przed planowanym 

startem (UWAGA Igrzyska Dzieci dziewczęta zgłoszą się na śluzie na 20 minut 
przed startem) z przyczepionymi z przodu numerami startowymi (czterema 
agrafkami, organizator nie zapewnia agrafek). Po czym zajmują miejsce w swoim 

boksie. Prosimy o nie grupowanie się i zachowanie odpowiedniego dystansu w 
strefie startowej. 

3 Rozgrzewkę zawodników można przeprowadzić poza terenem zawodów. 
4 Opiekunowie oraz inne osoby nie startujące w danym biegu nie mają prawa 

wstępu do strefy zawodów. Brak zdyscyplinowania może skutkować 
dyskwalifikacją (prawo wstępu do strefy zawodów mają tylko opiekunowie 
w kategorii Igrzysk Dzieci). 

5   Biegi zostaną przeprowadzone z elektronicznym pomiarem czasu w pałeczkach 

sztafetowych ze startu wspólnego. 

http://www.srs.szs.pl/


XXIII WIELKOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
ROK SZKOLNY 2021/2022  

 

PATRONAT HONOROWY: 
 

         MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO                 WIELKOPOLSKI KURATOR OŚWIATY 
                                MAREK WOŹNIAK                                                                 ROBERT GAWEŁ 
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ: 

                             
 

6   W związku z elektronicznym pomiarem czasu Organizator zapewnia pałeczki 

sztafetowe, każdy pierwszy zawodnik sztafety otrzyma pałeczkę w strefie startu. 

Sędziowie startowi dokonują weryfikacji zawodników. 

7 Każde niepodporządkowanie się decyzjom Organizatora będzie kwalifikowało 
zespół do dyskwalifikacji. Po zakończonym biegu wszyscy uczestnicy opuszczają 

strefę zawodów. 
8 Po zakończeniu zawodów, weryfikacji bezpośredniej może zostać poddany każdy 

zespół, o weryfikacji decyduje kierownik zawodów Zdzisław Urbańczyk.  
W przypadku weryfikacji bezpośredniej po biegu do biura zawodów zgłasza 
się cała drużyna z przypiętymi numerami, a trener z legitymacjami 

papierowymi lub elektronicznymi.  
9 Ceremonia dekoracji: odbędzie się po każdym biegu: wręczenie dyplomów dla 

6 pierwszych zespołów w konkurencji, grawertonów dla 4 najlepszych drużyn 
i medali dla drużyn z miejsc I – III. Wszystkie osoby uczestniczące 

w ceremonii dekoracji muszą mieć założone maseczki zakrywające nos 
i usta.  
Nagrody za miejsca IV-VI odbiera kapitan zespołu. Dekoracja zespołów z miejsc  

I-III odbywać się będzie pojedynczo dla poszczególnych drużyn zaczynając od 
zespołu z miejsca III. 

10 Lista startowa zgłoszonych drużyn zostanie pokazana na stronie internetowej 
Organizatora, wraz z podaniem numeru sektora, w którym szkoła ustawia się 

przed startem. 
11 Wyniki zawodów będą dostępne na stronie www.maratonczykpomiarczasu.pl 
12 W sprawach spornych decyduje Organizator na podstawie Regulaminu 

XXIII WIMS.  
13 Organizator nie zapewnia szatni. 

14 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. 
15 Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników Mistrzostw w strefie 

cateringu. 

16 Za pozostawienie czystego terenu zielonego oraz trybun odpowiada 

opiekun/nauczyciel z danej szkoły wpisany do karty weryfikacyjnej. 

Bezpośrednio odpowiedzialnymi za zachowanie, bezpieczeństwo dzieci 

i młodzieży na zawodach, są nauczyciele wpisani do karty weryfikacyjnej. 

Prosimy o nie grupowanie się i zachowanie odpowiedniego dystansu 

przez cały czas trwania zawodów.  

 
KONTAKT: 

Biuro SZS „WIELKOPOLSKA”  606-657-457,  szswielkopolska.aga@wp.pl 
 

Informujemy, że Ogólnopolskie Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców szkół 

podstawowych i szkół ponadpodstawowych o Puchar Ministra Sportu odbędą się 
w Olecku w dniach 25-26.10.2021r. prosimy zwycięzców zawodów wojewódzkich 

o rozważenie ewentualnej możliwości startu w zawodach ogólnopolskich. Konieczność 
bezzwłocznego dokonanie zgłoszenia do organizatora. 
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Informacje Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie 
www.szs.olsztyn.pl e-mail: wmszs@szs.olsztyn.pl    tel./fax: 89 534 32 40 

 

mailto:wmszs@szs.olsztyn.pl

