
I. Organizator 
Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK, Urząd Miejski w Olszynie, Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Olszynie, SL GKS Olsza Olszyna 

II. Patronat 
Województwo Dolnośląskie, Szkolny Związek Sportowy – Zarząd Główny

III. Termin i miejsce 
Ogólnopolski Finał odbędzie się 29 października 2019 roku na Stadionie Miejskim w Olszynie 
k. Lubania, ul. Wolności 17. 

IV. Uczestnictwo 
W Ogólnopolskim Finale Sztafetowych Biegów Przełajowych prawo startu posiadają reprezen-
tacje szkół składające się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców – mistrzowie Finalów Wojewódzkich. 
Obowiązują roczniki: Igrzyska Dzieci 2007 i młodsi, Igrzyska Młodzieży Szkolnej 2006-2005, 
Licealiada Młodzieży 2000 i młodsi 

V. Program zawodów 
10:00 odprawa techniczna kierowników ekip
10:00–10:30 zgłoszenia szkół podstawowych Igrzyska Dzieci
10:30 Uroczystość otwarcia Finału
11:00 Finał Igrzysk Dzieci – bieg dziewczęta 10 x 800 m 
11:30 Finał Igrzysk Dzieci – bieg chłopcy 10 x 1000 m 
11:30–12:00 zgłoszenia szkół podstawowych Igrzyska Młodzieży Szkolnej
12:10 Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej – bieg dziewczęta 10 x 1000 m 
12:15 Dekoracje – Igrzyska Dzieci
12:30–13:00 zgłoszenia szkół Licealiada
12:50 Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej– bieg chłopcy 10 x 1200 m 
13:30 Finał Licealiada – bieg dziewczęta 10 x 1000 m 
13:40 Dekoracje- Igrzyska Młodzieży Szkolnej
14:10 Finał Licealiada – bieg chłopcy 10 x 1500 m 
15:00 Dekoracje – Licealiada

KOMUNIKAT NR 1 

OGÓLNOPOLSKIEGO FINAŁU 
IGRZYSK DZIECI, IGRZYSK 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
I LICEALIADY MŁODZIEŻY 
W SZTAFETOWYCH BIEGACH 
PRZEŁAJOWYCH
POD PATROnATEm BURmISTRZA 
OLSZYNY PANA LESZKA LEŚKO



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 któ-
rej 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 

d) UWAGA!!! 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 zastrzeżeń ze strony organizatorów ). Termin zgłoszeń 
do zawodów upływa 25.10.2019 roku o godzinie 12,00

e) Organizatorzy zapewniają posiłek i napój dla uczestników w trakcie zawodów oraz miejsca 
do przebrania zawodników wnamiotach. 

f) każde województwo będzie miało przydzielony swój numer startowy i otrzyma dwa plastrony 
biegowe z numerem np. 1 i 101, 2 i 102 itd. Zawodnicy zmieniają koszulki przy strefie zmian, 
tak, że zawodnicy ze zmian 1, 3, 5, 7, i 9 biegają np. z numerem 1, a zawodnicy ze zmian 2, 4, 
6, 8, 10 z numerem 101. Poszczególne reprezentacje szkolne z danego województwa prze-
kazują sobie numery startowe.

g) Organizator nie zapewnia noclegów. Przekazujemy w załączniku wykaz hoteli znajdujących 
się w pobliżu miejsca zawodów, numery telefonów do nich oraz ceny noclegu, kolacji w dniu 
28.10 i śniadania w dniu 29.10. Ilość miejsc w poszczególnych lokalizacjach ograniczona. 
Prosimy o jak najszybszą rezerwację miejsc w hotelach i ew. kontakt z nami w przypadku kło-
potów z zarezerwowaniem noclegów.

h) od każdej startującej reprezentacji pobierana będzie opłata startowa w wysokości 100 zł. 
Opłaty dokonana może być przelewem na konto, które zostanie podane w Komunikacie nr 
2, lub gotówką podczas zawodów w trakcie odprawy technicznej

PATROnATORGAnIZATORZY


