
 XVIII RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

SZTAFETOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

 

I. Organizator:       

Biuro Sportu Urzędu Miejskiego w Radomiu, Szkolny Związek Sportowy w Radomiu 

Finansującym jest Gmina Miasta Radomia 

Współorganizator:  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Radomiu, UKS „Michałów” 
 

Wprowadzamy limit reprezentacji szkoły w poszczególnych kategoriach: 

- 6 osób w sztafecie dzieci i młodzieży, licealiadzie  

Termin i miejsce:    

29.IX.2021 r. w pobliżu obiektów PSP 30  ul. Piastowska 17.  

Zbiórka szkół : 

- godz. 8.40 rocznik 2002 i młodszy dziewczęta ,  

- godz. 9.20 rocznik 2002 i młodszy chłopcy  

- godz. 9.50 – rocznik 2007-2008 dziewczęta 

- godz. 10.30 – rocznik 2007-2008 chłopcy 

- godz. 11.00 – rocznik 2009-2010 dziewczęta 

- godz. 11.40 – rocznik 2009-2010 chłopcy 
 

II. Program zawodów:  

  Otwarcie zawodów godz. 9.00      

1. Biegi sztafetowe rocznik 2002 i młodszy – przypominamy iż  szkołach średnich 

              nie mogą uczestniczyć zawodnicy którzy posiadają licencje właściwych związków sportowych  

       w swojej dyscyplinie. 

  Dziewczęta (rocznik 2002 i młodszy)     -   6 x 1000m          g. 900  

  Chłopcy (rocznik 2002 i młodszy)               -   6 x 1000 m         g. 940 

2. Biegi sztafetowe rocznik 2007-2008 
 Dziewczęta (rocznik 2007, 2008)                -    6 x 800 m          g. 1020  

  Chłopcy (rocznik 2007, 2008)                     -    6 x 1000 m         g. 1100  

3. Biegi sztafetowe rocznik 2009-2010 

 Dziewczęta (roczniki 2009, 2010)    -   6 x 800 m         g. 1140  

 Chłopcy (rocznik 2009,2010)               -   6 x 800 m         g. 1220 

 

III. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

Bieg zostanie rozegrany w formie sztafety, zawodnicy na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego. 

Strefa zmian wynosi 20 m. Nie dopuszcza się do biegu zawodników w obuwiu z kolcami oraz  

w korkach wkręcanych i lanych (buty piłkarskie) 

IV. Nagrody:   

1. Za miejsca I - III w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców  puchary oraz medale. 

2. Za miejsca 1-6 dyplomy 

V. Sprawy organizacyjne: 

1. Imienne zgłoszenie pisemne potwierdzone przez dyrekcję szkoły i wpisana kategoria zdrowia 

wygenerowane z Generatora ze strony srs.szs.pl  wraz z załącznikiem Nr.1  dostarczone przez 

opiekunów przed rozpoczęciem zawodów. 

2. Aktualna legitymacja szkolna do weryfikacji 

3. Do zawodów międzypowiatowych MIMS awans uzyskuje jedna sztafeta dziewcząt i chłopców  

z rocznika 2007-2008 oraz z rocznika 2009-2010 

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 

W sprawach regulaminowych decyduje sędzia główny . 

Informacje dotyczące zawodów można uzyskać w Szkolnym Związku Sportowym,  



ul. Młynarska 17, tel. 38 514 38 lub u współorganizatora – nauczyciela z PSP Nr 30 Radom - Sołśnia Dariusz 

tel. 609 206 656  
 

WAŻNE !!!!!!  

Dla zachowania bezpieczeństwa i ułatwienia pracy sędziom w czasie zawodów w sztafetowych biegach 

przełajowych uprzejmie prosimy o przygotowanie dla startujących uczniów  numerów startowych. 

Prostokąt (z płótna, tworzywa lub kartki papieru wielkości A4 osłoniętej „koszulką” biurową), na którym 

należy wypisać numer startowy, czytelny dla sędziów i publiczności z odległości ok. 25-35 m. Numer 

startowy winien zawiera dwie liczby: a) numer szkoły (wielkośd cyfr – wysokośd ok. 12 – 15 cm) b) zmianę 

w sztafecie – 1,2,3,4,5,6,, - należy oznaczyć w stosunku do cyfr numeru szkoły-kontrastowym kolorem. 

Wielkość cyfr oznaczających kolejne zmiany = 8 do 10 cm. Strefa zmian w sztafetach przełajowych wynosi 

20m. Za poważne potraktowanie sprawy przygotowania numerów startowych dla sztafet wszystkim 

serdecznie dziękujemy. Bezpośrednio po zakończeniu zawodów odbędzie się dekoracja zwycięzców. 

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku złych warunków atmosferycznych 

uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór sportowy. 
 

 

 

Poniżęj  dołączamy załącznik Nr 1 (zbiorcze oświadczenie dyrektora szkoły)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                                                                         

 



 

                                                                                                                          

 

 

 

 

----------------------------- 
           Pieczątka szkoły                                                 

 

 

Zbiorcze oświadczenie dyrektora szkoły na uczestnictwo w zawodach SZS  (zał. nr 1) 

 

 

Dyrektor (imię i nazwisko)........................................................................................................... 

 

oświadcza, że wszystkie osoby zgodnie ze zgłoszeniem z srs.szs.pl (uczniowie, opiekunowie) delegowane na 

zawody:  

 

......................................................................................................................................................  

 

...................................................................................................................................................... 

(nazwa zawodów, termin, miejsce) 

 

organizowane przez SZS  zostały zapoznane z treścią aktualnych przepisów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, bieżącymi 

zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

 

 

                                                                                                      --------------------------- 
         Pieczątka i podpis  

 

 

 

 

 
 


