MISTRZOSTWA POWIATU KRAKOWSKIEGO w Sztafetowych Biegach Przełajowych
IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEZY SZKOLNEJ, LICEALIADA MŁODZIEŻY
SKAWINA 26.09.2018
Organizator:
UKS „Jedynka” Skawina
Współorganizatorzy:
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie im. Noblistów Polskich, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
Uczestnicy:
Reprezentacje gmin – szkoły które zajęły miejsca I i II w kategoriach chłopców i dziewcząt na zawodach
gminnych w Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży.
Licealiada rozpoczyna od etapu powiatowego.
Reprezentację szkoły stanowi 10 chłopców i 10 dziewcząt w odpowiedniej kategorii.
W skład reprezentacji mogą wchodzić tylko uczniowie tej samej szkoły.
Termin, miejsce:
26.09.2018 (środa) na terenie „Starorzecza” Skawinki obok parku w Skawinie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zawodów w przypadku niesprzyjających warunków
pogodowych, informacje na stronie www.kulturakrzeszowice.pl w zakładce Sport -> Mistrzostwa Powiatu
Krakowskiego.
Termin rezerwowy: 03.10 – środa, godziny bez zmian.
Program, regulamin:
- godz. 1100 sztafety Igrzysk Dzieci (rocznik 2006 i młodsi)
- dziewcząt – dystans ok. 10 x 800 m,
- chłopcy – dystans ok. 10 x 1000 m,
- godz. 1200 rozdanie nagród dla szkół podstawowych
- godz. 1215 sztafety Igrzysk Młodzieży Szkolnej (rocznik 2003-2005)
- dziewcząt – dystans ok. 10 x 1000 m,
- chłopców – dystans ok. 10 x 1200 m,
- godz. 1300 rozdanie nagród dla szkół gimnazjalnych
- godz.1315 sztafety Licealiady Młodzieży - dziewczęta 10 x 1000 m, chłopcy 10 x 1200 m (rocznik 1999 i
młodsi).
- zakończenie zawodów i nagrody dla szkół ponadgimnazjalnych - około godz. 1400
ZGŁOSZENIA:
Termin zgłoszenia do zawodów – 24 września 2018 do godz. 12:00.
Zgłoszenia do zawodów WYŁĄCZNIE poprzez System Rejestracji Szkół na stronie www.srs.szs.pl
Szkoły lub zawodnicy nie zgłoszeni w systemie nie mogą brać udziału w zawodach.
Do zawodów wojewódzkich awansują miejsca I – II z kategorii.
Kierownikiem imprezy jest Adam Mrowiec, UKS „Jedynka” Skawina
Tel. Kontaktowy: 502 073 699
Parkingi dla dojeżdżających: obok basenu „CAMENA” przy ul. Żwirki i Wigury 11, oraz przy ulicy Żwirki
i Wigury, przy Parku Miejskim w miarę wolnych miejsc.
UKS „Jedynka” Skawina

