
Lublin, dn. 13.09.2018 r.

KOMUNIKAT nr 1
Terminarz sztafetowych biegów przełajowych dziewcząt i chłopców

– Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada.

Mistrzostwa  Szkół  Miasta  Lublin  w  sztafetowych  biegach  przełajowych  odbędą  się

w dniu 20.09.2018 r. w wąwozie przy ul.  Lwowskiej  i  ul.  Ruckemana (na Kalinowszczyźnie),

według poniższego harmonogramu:

Licealiada

 godz. 9:30 weryfikacja i pobranie chipów dla uczniów startujących w Licealiadzie

 godz. 10:00 sztafetowy bieg chłopców w Licealiadzie

 godz. 11:00 sztafetowy bieg dziewcząt w Licealiadzie

 ok godz. 11:45 dekoracja zwycięzców w Licealiadzie

 Igrzyska Młodzieży Szkolnej

 godz. 11:30 weryfikacja i pobieranie chipów dla uczniów startujących w Igrzyskach 

Młodzieży Szkolnej

 godz. 12:00 sztafetowy bieg chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

 godz. 12:45 sztafetowy bieg dziewcząt w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

 ok godz. 13:15 dekoracja zwycięzców Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

 Igrzyska Dzieci

 godz. 13:00 weryfikacja i pobieranie chipów dla uczniów startujących w Igrzyskach Dzieci

 godz. 13:30 sztafetowy bieg chłopców w Igrzyskach Dzieci

 godz. 14:15 sztafetowy bieg dziewcząt w Igrzyskach Dzieci

 ok godz. 14:45 dekoracja zwycięzców w Igrzyskach Dzieci



Sprawy techniczne:

 zgłoszenia imienne podpisane przez dyrektora szkoły należy przedłożyć w dniu zawodów

organizatorowi;

 zgłoszenia  do  zawodów  należy  dokonać  w  systemie  SRS  (System  Rejestracji  Szkół)

do dnia 18.09.2018 r.  do godz. 15.00. W systemie znajdują się zgłoszenia oddzielnie

dla dziewcząt i chłopców. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane;

 każda szkoła może zgłosić po 10 zawodników/zawodniczek;

 zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny.

Weryfikacja:

 przed  zawodami  nastąpi  weryfikacja  zawodników  w  oparciu  o  listę  zgłoszeniową

oraz ważną legitymację szkolną.

Koordynator zawodów:

 organizatorem  jest  Organizacja  Środowiskowa  Akademickiego  Związku  Sportowego

Województwa Lubelskiego;

 osobą  odpowiedzialną  za  koordynowanie  zawodów jest  Jakub  Czaban  tel.  660-572-949

jakub.czaban@azs.lublin.pl;

 koordynatorem  Współzawodnictwa  Sportowego  Szkół  z  ramienia  Miasta  Lublin  jest

p. Magdalena Walczak (tel. 695-450-439, magdalena.walczak@lublin.eu).
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