
                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
zapraszają na 

 
 

FINAŁ    
DOLNOŚLĄSKICH  IGRZYSK  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ,  

DOLNOŚLĄSKIEJ  GIMNAZJADY MŁODZIEŻY  
I DOLNOŚLĄSKIEJ  LICEALIADY  MŁODZIEŻY   

W  SZTAFETOWYCH  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH 
i specjalne biegi przełajowe w ramach imprezy JESIENIĄ-BIEGAMY 

 
impreza włączona w europejski projekt TYDZIEŃ RUCHU 

 
 

 

OLSZYNA,  10.10.2013 
 
 
 
 

PATRONAT 
 

               
 

 

 

 
SPONSORZY 

 

                                   
 
 
 

SZKOLNY  ZWIĄZEK  SPORTOWY „ DOLNY  ŚLĄSK „ 
URZĄD  MIEJSKI  W OLSZYNIE 

GIMNAZJUM PUBLICZNE W OLSZYNIE 
SEKCJA LEKKOATLETYCZNA GKS OLSZA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 
FINAŁU  DOLNOŚLĄSKIEGO IGRZYSK  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ,  

DOLNOŚLĄSKIEJ  GIMNAZJADY  i  LICEALIADY  MŁODZIEŻY  W  SZTAFETOWYCH  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH 
i biegów przełajowych wchodzących w skład TYGODNIA RUCHU 

 
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, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Think Tank for Sport – 
organizator ogólnopolskiego projektu Tydzień Ruchu 

 

III. Termin i miejsce 
Uroczystości oraz finały sztafetowych biegów przełajowych odbędą się na Stadionie Miejskim  w Olszynie            
k. Lubania, ul. Wolności 17.  
 

Impreza odbędzie się 10.10.2013 r. 
 

IV. Uczestnictwo 
1. W Finale Dolnośląskim Sztafetowych Biegów Przełajowych biorą udział  reprezentacje szkół składające się z 10 
dziewcząt lub 10 chłopców – mistrzowie powiatowych eliminacji oraz po 4 zespoły z Mistrzostw Wrocławia. 
Obowiązują roczniki: 

- szkoły podstawowe  2001 i młodsi 
- gimnazja   1998 i młodsi 
- szkoły ponadgimnazjalne 1994 i młodsi 

2. W specjalnych biegach przełajowych prawo startu posiadają : 
a. bieg „ Biegnij Sześciolatku „ dla zgłoszonych uczniów szkół podstawowych w wieku 6 lat, którzy rozpoczęli 

naukę w tym roku szkolnym o puchar Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
b. bieg „ Biegnij Sprawny Dolnoślązaczku „ dla zgłoszonych uczniów klas I – III szkół podstawowych zgłoszonych 

do programu Sprawny Dolnoślązaczek o puchar Wiceprzewodniczącego Szkolnego Związku Sportowego 
c. bieg „ Biegnij Nauczycielu „ dla zgłoszonych nauczycieli wszystkich typów szkół o puchar Burmistrza Olszyny 

 

VI.  Program zawodów 
 

10.10.2013 r. 
 

10,00 – 10,45 potwierdzanie startu przez szkoły podstawowe, odbiór numerów startowych 
11,00 Uroczystość  otwarcia Finału Dolnośląskiego Sztafetowych Biegów Przełajowych i TYGODNIA 

RUCHU 
11,15 bieg przełajowy dla dziewcząt i chłopców „ Biegnij Sześciolatku „ na dystansie ok. 300 m 
11,25 bieg przełajowy dla dziewcząt i chłopców „ Biegnij Sprawny Dolnoślązaczku „ na dystansie             

ok. 300 m 
11,35  bieg sztafetowy dziewcząt szkół podstawowych 10 x 800 m 
11,55  dekoracje za pierwsze dwa biegi 
12,05  bieg sztafetowy chłopców szkół podstawowych 10 x 1000 m 
11,15 – 12,30 potwierdzanie startu przez gimnazja, odbiór numerów startowych 
 
 
 
 

 



12,30 – 13,30 potwierdzanie startu przez szkoły ponadgimnazjalne , odbiór numerów startowych 
    12,35 bieg przełajowy „ Biegnij Nauczycielu „ dla pań i panów ( oddzielna klasyfikacja ) na dystansie      

1000 m 
12,50  bieg sztafetowy dziewcząt gimnazja 10 x 1200 m 
12,55  dekoracje za biegi szkół podstawowych 
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 

 

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 2013/2014). 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 5.10.2013 ), które szkoły z Waszego powiatu awansowały do finału i czy będą uczestniczyły                     
w zawodach oraz o próbę namówienia szkół i nauczycieli do startu w specjalnych biegach TYGODNIA RUCHU 
6. Do biegów „ Biegnij Sześciolatku „, Biegnij Sprawny Dolnoślązaczku „ i „ Biegnij Nauczycielu „ obowiązują zgłoszenia, 
które prosimy o przesłanie drogą mailową do dnia 5.10.2013 r. na adres szs@sport.wroclaw.pl 
wzór zgłoszenia : 
 
Szkoła …………………………………………………………….. 
     ( adres, mail ) 

 
zgłasza do biegów TYGODNIA RUCHU : 
 
1. „Biegnij Sześciolatku”  ……………………………… 

                                                                    ilość osób 
 

2. „Biegnij Sprawny Dolnoślązaczku” ………………………. 
                                                                             ilość osób 

 
3. „Biegnij nauczycielu”  - …………………………………………. 

Imię, nazwisko 
 

- …………………………………………. 
Imię, nazwisko 
 

- …………………………………………. 
Imię, nazwisko 
 

- …………………………………………. 
Imię, nazwisko 
 

- …………………………………………. 
Imię, nazwisko 
 

 

Wiceprzewodniczący SZS 

       Adam Szymczak 

mailto:szs@sport.wroclaw.pl


 

 

UWAGA  !!! 
 
Ze środków przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolny Związek Sportowy             
„ Dolny Śląsk „ we Wrocławiu może pokryć częściowe koszty dojazdu reprezentacji powiatów na Finały Sztafetowych 
Biegów Przełajowych do Olszyny.  
 

Warunkiem uzyskania tego dofinansowania jest start przynajmniej 4 reprezentacji szkolnych  z danego powiatu. 
 

Decyzję o przydzieleniu niżej wymienionych środków finansowych dla szkół z powiatu podejmuje Koordynator 
Powiatowy SZS w porozumieniu ze szkołami. Prosimy koordynatorów o organizację przejazdu szkół jak najmniejszą 
ilością autokarów. 
 
Biuro SZS „ Dolny Śląsk „ podaje maksymalną wysokość dopłaty do kosztów transportu (kwoty brutto): 
Powiat lubański     400 zł 
Powiat bolesławiecki, zgorzelecki i lwówecki 600 zł 
Pozostałe powiaty    1000 zł 
Powiat grodzki Wrocław ( startuje po 4 szkoły ) 3 x 1000 zł = 3.000 zł 
 
Częściowe koszty dojazdu zostaną zwrócone po otrzymaniu faktury od przewoźnika wystawionej na : 
Szkolny Związek Sportowy „ Dolny Śląsk „ we Wrocławiu 
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3 
NIP 899-21-48-683 
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