
 

 

 

 

  

Komunikat organizacyjny 

Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w narciarstwie biegowym  

     

1. Termin  7.03.2022 r.  

2. Miejsce  Polana Jakuszycka 

3. Patronat Ministerstwo Sportu i Turystyki i Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego 

4. Organizator Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”, MKS Karkonosze-Sporty 

Zimowe Jelenia Góra, Stowarzyszenie Bieg Piastów i Dolnośląskie 

Centrum Sportu Polana Jakuszycka 

 

5. Uczestnictwo 

Igrzyska Dzieci – rocznik 2009 i młodsi. Reprezentacja szkoły składa się maksymalnie                     

z 12 dziewcząt i 12 chłopców. W składzie reprezentacji maksymalnie  pięciu zawodników           

w roczniku 2009, czterech w roczniku 2010 i trzech w roczniku 2011 i młodszych      

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2007-2008. Reprezentacja szkoły składa się 

maksymalnie z 12 dziewcząt i 12 chłopców. W składzie reprezentacji maksymalnie  sześciu 

zawodników w roczniku 2007, sześciu w roczniku 2008 

      

6. Program zawodów  

 

Igrzyska Dzieci – bieg na dystansie 3 km dla rocznika 2009, 2 km dla rocznika 2010 i 1 km dla 

rocznika 2011 i młodszych CT dla dziewcząt i chłopców                         

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej -  bieg na dystansie 3 km CT dla dziewcząt i 3 km dla chłopców     

      

Program minutowy godz. 10:00 – odprawa kierowników ekip w namiocie organizatorów 

   godz. 10:30 – otwarcie zawodów, 

   godz. 10:45 – starty w kolejności:  

- chłopcy Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

- dziewczęta Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

- chłopcy Igrzyska Dzieci 

- dziewczęta Igrzyska Dzieci 

 

7. Punktacja Punktacje zespołowe dla Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

prowadzone będą oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

Do punktacji zaliczone będą czasy czterech najlepszych zawodników         

z danej szkoły z biegów indywidualnych  

W przypadku równej ilości punktów o lepszym miejscu decyduje wynik 

najlepszego zawodnika. 

 

 

 



8. Nagrody  miejsca I – III indywidualnie - medale, dyplomy 

   miejsca I – III zespołowo – puchary, 

   wszystkie szkoły w klasyfikacji drużynowej – dyplomy. 

 

9. Zgłoszenia imienne wyłącznie poprzez System Rejestracji Szkół  www.srs.szs.pl                  

w terminie do 5.03.20222 r. do godziny 12,00 r. wpisując zawodników w kolejności grup 

losowania: I – słaba, II – silniejsza, III – mocna. Informację o grupie proszę wpisać                 

w kolumnie „dodatkowe informacje” w zgłoszeniu SRS.  

 

10. Różne  

1. Ze względu na bardzo trudne warunki organizacyjne w Jakuszycach prosimy ekipy                  

o przebieranie się w autokarach 

2. Przyjazd ekip na koszt własny, 

3. Wygenerowane z systemu zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły prosimy przywieźć 

na zawody 

4. Koszty organizacyjne ponosi SZS „Dolny Śląsk”. 

5. Kwestie sporne rozstrzyga organizator i delegat SZS. 

6. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z NRS. 

7. W przypadkach awaryjnych – kierownik zawodów – Zbigniew Stępień 502 711 686 

 

 

      

            Wiceprzewodniczący SZS „Dolny Śląsk„ 

    Adam Szymczak 
         

 

 

 

 

http://www.srs.szs.pl/

