
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY „DOLNY ŚLĄSK”, URZĄD MIEJSKI W OLSZYNIE, 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 W OLSZYNIE oraz SEKCJA LEKKOATLETYCZNA GKS OLSZA 

zapraszają na

INAUGURACJĘ  SPORTOWEGO  
ROKU  SZKOLNEGO  2018/2019

W  WOJEWÓDZTWIE  DOLNOŚLĄSKIM

FINAŁ  DOLNOŚLĄSKICH  IGRZYSK  DZIECI,
DOLNOŚLĄSKICH  IGRZYSK  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ  

I  DOLNOŚLĄSKIEJ  LICEALIADY  MŁODZIEŻY
W  SZTAFETOWYCH  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH

BIEGI  SPECJALNE  DLA  DZIECI  Z  PRZEDSZKOLI  
I UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  
UCZESTNICZĄCYCH  W  PROGRAMIE  

SPRAWNY  DOLNOŚLĄZACZEK

OLSZYNA, 10 października 2018 r.

PATRONAT



KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY FINAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO IGRZYSK DZIECI, 
IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 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, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olszy-
nie, SL GKS Olsza Olszyna 

II. Patronat 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Województwo Dolnośląskie 

III. Termin i miejsce 
Uroczystości, finały sztafetowych biegów przełajowych i biegów towarzyszących odbędą się na Sta-
dionie Miejskim  w Olszynie k. Lubania, ul. Wolności 17. Święto Biegowe Olszyna 2018 odbędzie się 
10.10.2018 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 4 zespoły z Mi-
strzostw Wrocławia. 
Obowiązują roczniki: 

Igrzyska Dzieci 2006 i młodsi  Ɉ
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2003-2005, uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i III klas gimna- Ɉ

zjów 
Licealiada Młodzieży 1999 i młodsi  Ɉ

W biegach specjalnych prawo startu posiadają dzieci z roczników podanych poniżej chodzące do 
przedszkoli i dzieci z klas I – III uczestniczące w programie Sprawny Dolnoślązaczek 

V. Program zawodów 
Program minutowy: 
10.00–10.30 zgłoszenia szkół podstawowych 
10.15 „Przedszkolaki na start” - dziewczynki i chłopcy 250 m 
10.20 „Sprawny Dolnoślązaczek biega” – bieg dziewczynek klasa I - III 250 m 
10.25 „Sprawny Dolnoślązaczek biega” – bieg chłopców  klasa I – III 250 m 
10.30 Finał Igrzysk Dzieci – bieg dziewczęta 10 x 800 m 
11.10 Finał Igrzysk Dzieci – bieg chłopcy 10 x 1000 m 
12.00–12,45 zgłoszenia gimnazjów 
12.00 Uroczystość otwarcia Finału Dolnośląskiego w sztafetowych biegach przełajowych 
oraz Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019 
13.00–13.45 zgłoszenia szkół ponadgimnazjalnych 
12,45 Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej – bieg dziewczęta 10 x 1000 m 
13.05 Dekoracje – szkoły podstawowe 
13.30 Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej– bieg chłopcy 10 x 1200 m 
14.20 Finał Licealiada – bieg dziewczęta 10 x 1000 m 
14.45 Dekoracje- gimnazja 
15.10 Finał Licealiada – bieg chłopcy 10 x 1500 m 
16.00 Dekoracje – szkoły ponadgimnazjalne 

VI. Sprawy organizacyjne 
a) Organizatorzy zapewniają parkingi przy zamkniętej specjalnie ulicy 
b) Dojazd do Olszyny koło Lubania 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, stam-
tąd do Lubania i dalej w kierunku na Jelenią Górę do Olszyny 

c) Do udziału w Uroczystości Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019 zapraszamy wszyst-
kich uczestników biegów przełajowych oraz reprezentacje 10 najlepszych szkół podstawowych, gim-



nazjów i szkół ponadgimnazjalnych w punktacji współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 
2017/2018. Na uroczystości zostaną oficjalnie ogłoszone wyniki współzawodnictwa i rozdane nagro-
dy dla najlepszych szkół. Prosimy, żeby w miarę możliwości nagrody odbierała delegacja szkoły w 
składzie: przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciel wf i przedstawiciel młodzieży 

d) UWAGA!!! we wszystkich zawodach organizowanych przez SZS na terenie województwa dolnoślą-
skiego obowiązuje wymóg posiadania listy zawodników wygenerowanej z Systemu Rejestracji Szkół 
( www.srs.szs.pl) 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 . Zawodnicy muszą posiadać ważne legitymacje szkolne (do weryfikacji w przypadku za-
strzeżeń ze strony organizatorów ). Termin zgłoszeń do zawodów upływa 8.10.2018 roku o godzinie 
12,00

e) Organizatorzy zapewniają posiłek i napój dla uczestników zawodów oraz miejsca do przebrania za-
wodników wnamiotach. 

f) Prosimy koordynatorów powiatowych o zawiadomienie mistrzowskich szkół i przesłanie do SZS Dol-
ny Śląsk informacji (do 6.10.2018), które szkoły z Waszego powiatu awansowały do finału i czy będą 
uczestniczyły wzawodach 

g) Prosimy wszystkich chętnych do udziału w biegach dodatkowych o zgłoszenia na adres: szs@ sport.
wroclaw.pl z podaniem biegu/biegów w którym startować będą Wasi uczniowie oraz wpisanie prze-
widywanej  ilości uczestników. Termin nadsyłania zgłoszeń 8.10.2018

Wiceprzewodniczący SZS 
Adam Szymczak 

Uwaga! Uczestnicy zawodów. Organizatorzy przygotowują dla Was niespo-
dziankę. Będziecie mogli kupić specjalną, pięknie zaprojektowaną, oddycha-
jącą koszulkę z zawodów. Jej koszt to tylko 16 zł. Każdy opiekun, który zamó-
wi koszulki dla swojej drużyny otrzyma specjalną  gratis. Prosimy o składanie 
zamówień poprzez nauczycieli-opiekunów drużyn z podaniem ilości i roz-
miarów (XS-  S-M-L-XL lub wzrost). Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie 
do 6.10.2018 r. na adres Przemka Chorzępy–jednego z organizatorów zawo-
dów - pawelnasz@wp.pl


