KALENDARZ ELIMINACJI POWIATOWYCH
XXII MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W OKRESIE luty- marzec 2020
* Niżej przedstawione daty są to daty do kiedy należy przeprowadzić zawody powiatowe

Kategoria DZIECI – rocznik 2007 i młodsi
Mini koszykówka
dziewczęta
chłopcy
Mini siatkówka
dziewczęta
chłopcy

do 29.II.2020
do 29.II.2020

do 29.II.2020
do 29.II.2020

Mini piłka ręczna ( te powiaty które nie rozegrały na jesieni 2019r)
dziewczęta
do 29.II.2020
Tenis stołowy
dziewczęta
chłopcy

do 10.III.2020
do 10.III.2020

Pływanie drużynowe (sztafety +indywidualne) * (należy do 10.III.2020 – zgłosić czy dany powiat
będzie startował w międzypowiatach)
dziewczęta
do 10.III.2020
chłopcy
do 10.III.2020

Kategoria MŁODZIEŻ – rocznik 2005-2006
Koszykówka
dziewczęta
chłopcy
Siatkówka
dziewczęta
chłopcy
Tenis stołowy
dziewczęta
chłopcy

do 29.II.2020
do 29.II.2020

do 29.II.2020
do 29.II.2020

do 10.III.2020
do 10.III.2020

Pływanie drużynowe (sztafety +indywidualne) * (należy do 10.III.2020 – zgłosić czy dany powiat
będzie startował w międzypowiatach)
dziewczęta
do 10.III.2020
chłopcy
do 10.III.2020
UWAGA!!!!
Powiaty które nie przeprowadziły Indywidualnych biegach przełajowych dz i chł w obu kategoriach
muszą wyłonić reprezentację do 25.III.2020r
Komunikaty końcowe z zawodów powiatowych należy przesłać do SZS w Radomiu
niezwłocznie najpóźniej na drugi dzień po zawodach .

Szczegółowe terminy zawodów międzypowiatowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych
będą zamieszczone w SYSTEMIE REJESTRACJI SZKÓŁ srs.szs.pl

Szkolny Związek Sportowy w Radomiu przypomina obowiązujące zasady uczestnictwa szkół ze
wszystkich Powiatów w rozgrywkach sportowych w roku szkolnym 2019/2020.
1. Wszystkie szkoły biorące udział w zawodach muszą być zarejestrowane w SRS
( brak rejestracji – eliminuje z udziału w zawodach)
2. Nie wystarczy zarejestrowanie szkoły na początku roku, należy jeszcze dokonać zgłoszenia do
konkretnych zawodów – wygenerowane z srs zgłoszenie uczestników należy wydrukować i oddać
organizatorowi w dniu zawodów)
3. Wszelkie informacje dotyczące terminów zawodów międzypowiatowych dla poszczególnych dyscyplin
sportowych, zarówno dla kategorii dzieci jaki i kategorii młodzież znajdować się będą
w systemie rejestracji szkół- adres strony internetowej srs.szs.pl
4. wszystkie szkoły z danego rejonu które brały udział w zawodach powiatowych - uzyskały awans do
Finałów Międzypowiatowych zobowiązane są aby na bieżaco
monitorować system rejestracji szkół – śledząc terminy zawodów międzypowiatowych oraz Finałów
Wojewódzkim (jeśli uda im się uzyskać awans do MIMS.)

Poniżej przedstawiamy schemat rozgrywek Eliminacji Międzypowiatowych:
Grupa A – (powiat przysuski, szydłowiecki, radomski)
Grupa B – (powiat kozienicki, lipski, zwoleński, Radom –I miejsce)
Grupa C – (powiat białobrzeski, grójecki, Radom –II miejsce)
Finał – ( Grupa A, C- pierwsze miejsce, Grupa B – pierwsze i drugie miejsce)

