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REGULAMIN 

MISTRZOSTW W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

 XXIII IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  
ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji 

szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2021r. 
 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS. W kwestiach spornych 
prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi (SZS „WIELKOPOLSKA”). 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
 
I. Uczestnictwo 
W zawodach startują zespoły szkolne. Zespół tworzy 6 dziewcząt i/lub 6 chłopców - uczniów jednej 
szkoły urodzonych w latach 2007-2008. 
Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS.  
W zawodach gminnych mogą startować reprezentacje wszystkich szkół podstawowych. 
W zawodach powiatowych startują najlepsze zespoły szkolne z mistrzostw miast i gmin wg ustaleń 
organizatorów. 
W finale wojewódzkim startują:  
- mistrzowie powiatów ziemskich i grodzkich,  
- drugi zespół z powiatu pilskiego,  
- drugi i trzeci zespoły z powiatu poznańskiego,  
- zespoły szkolne z miejsc 2-4 z mistrzostw miasta Poznania.  
- drugie drużyny z powiatów, które zwyciężyły w roku szkolnym 2019/2020 (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)}. 
 

II. Program 
Bieg sztafetowy 
- dziewczęta 6 x 1000 m, 
- chłopcy      6 x 1200 m. 
 

III. Sposób przeprowadzenia mistrzostw 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami organizacyjnymi, 
szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym zawodów.  
 
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII WIMS 
- 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. 
 

IV. Nagrody (finał wojewódzki) 
Po każdym biegu odbędzie się ceremonia wręczenia grawertonów (drużyny 1-4), medali (drużyny 1-3) 
i dyplomów (drużyny 1-6).  
Medal otrzymuje również opiekun oraz szkoła. 
Organizator finału wojewódzkiego dokona starań w celu zapewnienia poczęstunku. 
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V. Zgłoszenia 
Zgłoszenia sztafet do finału wojewódzkiego przekazują do Biura SZS „WIELKOPOLSKA" powiatowi 
organizatorzy sportu zgodnie z terminem pokazanym w komunikacie organizacyjnym zawodów. Drużyny, 
które nie zostaną zgłoszone i pokazane na liście startowej nie uzyskują prawa startu w finałach. 
Uprawnione szkoły zgłaszają drużynę zgodnie z informacją w komunikacie organizacyjnym. 

 
 
 


