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SZKOLNY  ZWIĄZEK  SPORTOWY „ DOLNY  ŚLĄSK „ 

URZĄD  MIEJSKI  W OLSZYNIE 

GIMNAZJUM PUBLICZNE W OLSZYNIE 

SEKCJA LEKKOATLETYCZNA GKS OLSZA 



 

SZKOLNY  ZWIĄZEK  SPORTOWY  „DOLNY  ŚLĄSK „  
 
50 – 529  Wrocław ,  ul. Borowska 1 – 3 

fax /0-71/ 3673315, tel.3673316, 607 440125, 602 304950 e-mail: szs@sport.wroclaw.pl   

www.dolnoslaski.szs.pl     Konto bankowe :  46 1020 5242 0000 2202 0019 8291 

NIP 899-21-48-683         REGON 930420096 

             

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

FINAŁU  DOLNOŚLĄSKIEGO  

IGRZYSK  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ, DOLNOŚLĄSKIEJ  GIMNAZJADY  i  LICEALIADY  MŁODZIEŻY   

W  SZTAFETOWYCH  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH 
 

pod patronatem 
 

BURMISTRZA  OLSZYNY  PANA  LESZKA  LEŚKO 
 
 

I. Organizator 

Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK, Urząd Miejski w Olszynie, Gimnazjum 

Publiczne w Olszynie, Sekcja Lekkoatletyczna GKS Olsza 
 

II. Patronat 

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
 

III. Termin i miejsce 

Uroczystości oraz finały sztafetowych biegów przełajowych odbędą się na Stadionie 

Miejskim  w Olszynie k. Lubania, ul. Wolności 17.  
 

Finał Dolnośląski Sztafetowych Biegów Przełajowych odbędzie się 12.10.2011 r. 
 

IV. Uczestnictwo 

W Finale Dolnośląskim Sztafetowych Biegów Przełajowych biorą udział                              

reprezentacje szkół składające się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców – mistrzowie 

powiatowych eliminacji oraz po 6 zespołów z Mistrzostw Wrocławia. Obowiązują roczniki: 

- szkoły podstawowe  1999 i młodsi 

- gimnazja   1996 i młodsi 

- szkoły ponadgimnazjalne 1992 i młodsi 
 

VI.  Program zawodów 
 

12.10.2011 r. 
 

10,00 – 10,45 potwierdzanie startu przez szkoły podstawowe, odbiór numerów startowych 

11,00  bieg sztafetowy dziewcząt szkół podstawowych 10 x 800 m 

11,45  bieg sztafetowy chłopców szkół podstawowych 10 x 1000 m 

11,15 – 12,30 potwierdzanie startu przez gimnazja, odbiór numerów startowych 

12,25 gotowość ekip szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do 

uroczystości otwarcia Sportowego Roku Szkolnego na Dolnym Śląsku.            

W defiladzie biorą udział reprezentacje szkół - uczestników Sztafetowych 

Biegów Przełajowych 

12,30 Uroczystość  otwarcia Finału Dolnośląskiego Sztafetowych Biegów 

Przełajowych – defilada uczestników, ceremoniał olimpijski i ogłoszenie 

wyników zawodów szkół podstawowych 

12,30 – 13,30 potwierdzanie startu przez szkoły ponadgimnazjalne , odbiór numerów 

startowych 

12,50  bieg sztafetowy dziewcząt gimnazja 10 x 1200 m 

13,35  bieg sztafetowy chłopcy gimnazja 10 x 1500 m 

14,20  bieg sztafetowy dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych 10 x 1000 m 

14,25  dekoracja za biegi gimnazjów 

15,10  bieg sztafetowy chłopców szkół ponadgimnazjalnych 10 x 1500 m 

16,00  dekoracja za biegi szkół ponadgimnazjalnych i zakończenie zawodów 
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V. Sprawy organizacyjne 
 

1. Organizatorzy zapewniają parkingi przy zamkniętej specjalnie ulicy  

2. Dojazd do Olszyny koło Lubania ( uwaga !!!! w poprzednich latach zdarzyły się sytuacje, że 

szkoły pojechały do Olszyny na granicy polsko-niemieckiej ) najlepszy z trasy Jelenia Góra – 

Zgorzelec. Z obwodnicy miasta !!! zjazd w oznaczonym miejscu na dołączonej mapie 

bezpośrednio na ulicę przy której znajduje się parking. Dojazd do trasy Jelenia Góra – Zgorzelec 

najlepszy autostradą do węzła Godzieszów, stamtąd do Lubania i dalej w kierunku na Jelenią 

Górę do Olszyny 

3. UWAGA !!! we wszystkich zawodach organizowanych przez SZS na terenie województwa 

dolnośląskiego obowiązuje wymóg posiadania listy zawodników podpisanej przez Dyrektora 

Szkoły, który poświadcza, że uczniowie szkoły są zdolni do udziału w zawodach. Szkoły, które 

nie będą posiadały takiej listy nie zostaną dopuszczone do zawodów   ( patrz Kalendarz Imprez 

SZS 2011/2012 str. 8, wzór listy na str. 96 ). Zawodnicy muszą posiadać ważne legitymacje 

szkolne ( do weryfikacji w przypadku zastrzeżeń ze strony organizatorów ) 

4. Organizatorzy zapewniają posiłek i ciepły napój dla uczestników zawodów oraz miejsca do 

przebrania zawodników w namiotach. 

5. Prosimy koordynatorów powiatowych o zawiadomienie mistrzowskich szkół i przesłanie do 

SZS Dolny Śląsk informacji ( do 7.10. ) , które szkoły z Waszego powiatu awansowały do finału    

i czy będą uczestniczyły w zawodach 

Wiceprzewodniczący SZS 

       Adam Szymczak 

 



 


