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REGULAMIN, KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

XLIX WOJEWÓDZKICH  IGRZYSK  DZIECI, 
XXII WOJEWÓDZKIEJ  IGRZYSK MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ, 

XXI  WOJEWÓDZKIEJ  LICEALIADY 
  

W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

 
TERMIN:              13 PAŹDZIERNIKA 2020 

 

ORGANIZATOR: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku 
                          Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie             
 

MIEJSCE : Teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 62 
                 ( plaża miejska w Człuchowie). 
 

KOORDYNATOR :  Igor Bodziak  tel. 509 247 907 
   

WERYFIKACJA: odbywać się będzie odbędzie się w budynku recepcji ( budynek zaraz przy 
wjeździe na obiekt).  
Do weryfikacji wchodzi tylko kierownik ekipy, zawodnicy czekają w autobusie. 
 

 od godz.   900    szkoły podstawowe:            Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
 od godz. 1130  szkoły ponadpodstawowe: Licealiada 
 

Do weryfikacji należy przedstawić: 
1) Aktualne legitymacje szkolne oraz podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela listę 

zawodników wygenerowaną z Systemu SRS. Nie dopuścimy uczniów dopisanych na 
zgłoszenie odręcznie, 

2) Opiekunowie powinni posiadać listę zbiorczą Oświadczeń uczestnika zawodów SZS (zał. nr 1 
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW SZS organizowanych w ramach 
Współzawodnictwa Sportowego Szkół”, podpisana czytelnie: Imię i nazwisko nauczyciela i 
jego nr telefonu z podaniem nazwy i miejscowości szkoły. 

W zawodach startują zwycięzcy zawodów powiatowych (uczniowie jednej szkoły). 
Bez wypełnionych prawidłowych zgłoszeń na zawody /rejestracja i wydruk SRS / i aktualnych 
legitymacji szkolnych zawodnicy lub zespoły nie mogą być dopuszczone do imprezy.    
Uczeń nie może być dopisany odręcznie na wygenerowane zgłoszenie z SRS-u. Możemy skreślić na 
liście tych, którzy nie będą brali udziału. 
 

ZGŁOSZENIA do zawodów: 
w systemie SRS do dnia 9 października 2020 do godziny 1500  
 

UCZESTNICTWO:    
1. W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców. 
2. Reprezentacja szkoły składa się z  6 uczniów/uczennic + maksymalnie 2 rezerwowych. 
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PROGRAM: 
Uroczyste otwarcie zawodów o godzinie 1030 
 

Przebieg zawodów wg kategorii wiekowych: 
 

• Godz. 1100  dziewczęta  Igrzyska Dzieci  (rocznik 2008 i młodsze)  –  6 x   600m 

• Godz. 1130  chłopcy       Igrzyska Dzieci  (rocznik 2008 i młodsi)      –  6 x   600m 

• Godz. 1200  dziewczęta  IMS   (roczniki 2006 -2007)                          –  6 x 1000m 

• Godz. 1230  chłopcy       IMS   (roczniki 2006- 2007)                           –  6 x 1000m 

• Godz. 1300  dziewczęta  Licealiada  (rocznik 2001 i młodsze)           –  6 x 1000m 

• Godz. 1330 chłopcy        Licealiada  (rocznik 2001 i młodsi)               –  6 x 1000m 

• Harmonogram minutowy startów kolejnych grup wiekowych może się zmienić. Starty mogą 
być przyśpieszone, jeżeli czas przewidziany na wcześniejsze biegi się skrócił. 

• Na zawody należy zgłosić się z własnymi przyznanymi numerami startowymi (arabskimi) i 
pałeczkami sztafetowymi. 

 

UWAGA NUMERY STARTOWE POWINNY BYĆ ZAZNACZONE PISMEM ARABSKIM 
 

- Powiat I - Gdańsk                – numer startowy -   od 1(1)- do 1 (10) 

- Powiat II - Gdynia                 – numer startowy -  od 2(1)- do 2 (10) 
- Powiat III - Słupsk Gr.                – numer startowy -  od 3(1)- do 3 (10) 
- Powiat IV - Sopot                 – numer startowy -  od 4(1)- do 4 (10) 

- Powiat V - Bytów                 – numer startowy -  od 5(1)- do 5 (10) 
- Powiat VI - Chojnice                – numer startowy -  od 6(1)- do 6 (10) 
- Powiat VII - Człuchów                – numer startowy -  od 7(1)- do 7 (10) 
- Powiat VIII - Pruszcz                 – numer startowy -  od 8(1)- do 8 (10) 

- Powiat IX - Kartuzy  – numer startowy -  od 9(1)- do 9 (10) 
- Powiat X - Kościerzyna  – numer startowy -  od10(1)-do10 (10) 

- Powiat XI - Kwidzyn  – numer startowy -  od11(1)-do11 (10) 
- Powiat XII - Lębork                 – numer startowy -  od12(1)-do12 (10) 

- Powiat XIII - Malbork  – numer startowy -  od13(1)-do13 (10) 
- Powiat XIV - Nowy Dwór  – numer startowy -  od14(1)-do14 (10) 

- Powiat XV - Puck   – numer startowy -  od15(1)-do15 (10) 

- Powiat XVI - Słupsk z.  – numer startowy -  od16(1)-do16 (10) 

- Powiat XVII - Starogard  – numer startowy -  od17(1)-do17 (10) 

- Powiat XVIII - Tczew                  – numer startowy -  od18(1)-do18 (10) 

- Powiat XIX - Wejherowo  – numer startowy -  od19(1)-do19 (10) 

- Powiat XX - Sztum                  – numer startowy -  od20(1)-do20 (10) 

- II Zespół       XXI - Gdańsk                 – numer startowy -  od21(1)-do21 (10) 

- Gospodarz   XXII -                 – numer startowy -  od22(1)-do22 (10) 

 

Ekipy po zakończonym biegu i dekoracji opuszczają teren zawodów. Bezpośrednio w miejscu zawodów 
mogą znajdować się tylko zawodnicy startujący i ich opiekunowie. Przed wejściem do strefy zawodów należy 
zdezynfekować ręce, a w czasie przygotowań do startów należy zachować dystans społeczny. Dla 
zawodników startujących zostaną udostępnione toalety przy linii startu, dla pozostałych przy plaży. 

Informacja dodatkowe: 
1. Za bezpieczeństwo, przestrzeganie regulaminu i dyscyplinę odpowiada opiekun. Uczestnicy, zgodnie 
z Zasadami Bezpieczeństwa przebywają na Obiekcie OSiR w maseczkach, poza czasem startu i rozgrzewki. 
2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zagubione. 
3. Dekoracja ok. 30 min. po każdym biegu. Dekoracja odbędzie się w amfiteatrze przy plaży. 
Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów! Koszty dojazdu szkoła pokrywa we własnym zakresie.  
Impreza jest organizowana ze środków Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. 

Adres  -     Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsk  ul. GDYŃSKICH KOSYNIERÓW 11, 80-866 GDAŃSK, Telefon:  Urszula Górska 601 348 843, 
E-MAIL:  biuro@wszs.pomorze.pl 

mailto:biuro@wszs.pomorze.pl
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Oświadczenie uczestnika zawodów SZS (zał. nr 1) 
 

Imię i nazwisko uczestnika: ................................................................................................................... 
 

Szkoła / miejsce pobytu:       .................................................................................................................. 
 

Telefon kontaktowy uczestnika: ............................................................................................................ 
 

Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających na terenach obiektów 

sportowych, świadomy niebezpieczeństwa związanego z trwającym stanem epidemii spowodowanej 

przez wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym 

wirusem, zarazem wyrażając chęć uczestniczenia w zawodach sportowych 

organizowanych/współorganizowanych przez …………..………………..…………………… 

zwanym dalej „SZS” w ……………………………… oświadczam: 

1. Czy w ciągu ostatnich 10 dni byłeś za granicą?  

□ TAK    □ NIE 

Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź TAK, to proszę wskazać:  

Miejsce wyjazdu (kraj): ……………………….………………………….…………………… Jak 

długo trwał pobyt za granicą (liczba dni): ………  Data powrotu zza granicy: …………… 

2. Czy masz jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym 

uwzględnieniem takich objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka?  

□ TAK   □ NIE  

Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź TAK, to proszę wskazać występujące objawy: 

…………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy w ciągu ostatnich 10 dni miałeś kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub zdiagnozowany 

jako przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2? 

□ TAK   □ NIE  

Jeżeli zaznaczyłeś odpowiedź TAK, to proszę wskazać, czy byłeś poddany testowi na obecność 

wirusa SARS-CoV-2 i jaki jest jego wynik:  

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Czy zdiagnozowano u Ciebie przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?  

□ TAK  □ NIE 

5. Czy przebywasz na obowiązkowej kwarantannie, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)? 

□ TAK  □ NIE  

1. Wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym 

obowiązującym na terenie obiektu sportowego mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2; 

2. Wyrażam zgodę na nadzór przestrzegania przeze mnie zasad i rygorów, o których mowa                        

w pkt 1 przez Ministerstwo Zdrowia i „SZS”; 

3. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez „SZS” mających na celu 

maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje;  

4. Przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania zasad                           i 

rygorów określonych w pkt 1 i 2 może być usunięcie z obszaru obiektu, na którym organizowane są zawody. 
 

…………………………………………………………………………………..………….  

 (data i podpis uczestnika, w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego) 
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                                                               LISTA ZBIORCZA                                                 

Oświadczenie uczestnika zawodów SZS (zał. nr 1) 
 

 

 

Szkoła   

 

……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                         (Nazwa szkoły i miejscowość) 

 

 

 

 

LP Imię i nazwisko ucznia Grupa wiekowa Zdrowy 
TAK/NIE 

UWAGI 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 

 

Czy nauczyciel posiada swoje Oświadczenie uczestnika zawodów ?    (TAK/NIE)     ………………………….  
 

 

…………………………………………………….   Nr. Tel. …...…………………….        ……………….……………… 

 

                 Imię i nazwisko nauczyciela        Podpis nauczyciela 

 

 

 

Listę zbiorczą należy zostawić u Organizatora zawodów !!! 


