Komunikat Organizacyjny Finału Dolnośląskiego Drużynowych Biegów Przełajowych
PRZEŁAJE POD CHOJNIKIEM
I. Organizator
Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" we Wrocławiu, MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra,
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jeleniej Górze, Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania
Uzdolnień w Jeleniej Górze
II. Patronat
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Województwo Dolnośląskie
III. Cel
 Popularyzacja biegania
 Wyłonienie najlepszych szkół w klasyfikacji drużynowej
 Wyłonienie najlepszych zawodników na poszczególnych dystansach
IV. Termin i miejsce
Zawody odbędą się w sobotę 12 czerwca 2021 roku na trasach wytyczonych na terenie
Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze-Sobieszowie, ul. Bronka Czecha 14
V. Uczestnictwo
W zawodach prawo startu posiadają uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
województwa dolnośląskiego w odpowiednich rocznikach, które zgłosiły swój start przez System
Rejestracji Szkół w odpowiednim terminie – do 8.06.2021 do g. 12,00
Uwaga!! W związku z bieżącą sytuacją zmieniony został Regulamin zawodów w porównaniu z tym
umieszczonym w Kalendarzu Imprez SZS Dolny Śląsk na rok szkolny 2020/2021. Najważniejsze
postanowienia regulaminowe:
1. Zawody odbędą się w systemie indywidualno-drużynowym
2. Klasyfikacja indywidualna w każdym z rozegranych biegów
3. Klasyfikacja drużynowa dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej tylko dla drużyn
szkolnych, które zgłoszą 4 osobową reprezentację w każdej kategorii biegów
4. Start wspólny w poszczególnych kategoriach
5. Obowiązują następujące kategorie wiekowe:
- Igrzyska Dzieci - szkoły podstawowe – 2008 i młodsi – dystans ok. 900 m
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2006-2007 – dystans ok. 900 m dla dziewcząt i ok. 1400 m dla
chłopców
- Licealiada Młodzieży – rocznik 2001 i młodsi – dystans ok. 1400 m dla dziewcząt i ok. 1800 m dla
chłopców
UWAGA!!! Trasy biegowe trawiasto-asfaltowe. W związku z koniecznością przebiegnięcia ok
300 m na każdym z dystansów po asfalcie ZAKAZ STARTU W KOLCACH
Dodatkowe biegi dla dzieci z klas I – III uczestników programu Sprawny Dolnoślązaczek.
Zapraszamy do udziału w tych biegach wszystkie szkoły biorące udział w tym programie.
VI. Program zawodów
9,30 – 10,45
10,45

weryfikacja zgłoszeń
uroczystość otwarcia Finału Dolnośląskiego

Igrzyska Dzieci – szkoły podstawowe klasy VI i młodsi
11,00 bieg specjalny Sprawnego Dolnoślązaczka dla klas I – dystans ok. 400 m
11,10 bieg specjalny Sprawnego Dolnoślązaczka dla klas II– dystans ok. 400 m
11,20 bieg specjalny Sprawnego Dolnoślązaczka dla klas III– dystans ok. 400 m
11,40 bieg dziewcząt Igrzyska Dzieci (2008 i młodsi) na dystansie ok. 900 m
11,55 bieg chłopców Igrzyska Dzieci (2008 i młodsi) na dystansie ok. 900 m
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – VII i VIII klasy szkół podstawowych
12,15 bieg dziewcząt (rocznik 2006-2007) na dystansie ok. 900 m
12,30 bieg chłopców(rocznik 2006-2007) na dystansie ok. 1400 m
Licealiada
12,50 bieg dziewcząt (rocznik 2001 i młodsi) na dystansie ok. 1400 m
13,15 bieg chłopców (rocznik 2001 i młodsi) na dystansie ok. 1800 m
VII. Zgłoszenia
Zgłoszenia imienne prosimy przez System Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl. Zgłoszenia zawodników szkół
podstawowych do biegów specjalnych Sprawnego Dolnoślązaczka także przez System Rejestracji Szkół;
prosimy o zaznaczenie w „Informacjach dodatkowych” Bieg Sprawnego Dolnoślązaczka klasa I, klasa
II lub klasa III
Zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie 8.06.2021 do godz. 12,00
Osoby zgłoszone po terminie nie zostaną dopuszczone do zawodów .
UWAGA!!!! Prosimy o jak najszybsze zapisy i ew. ich korektę do terminu zapisanego wyżej. Ze
względu na obostrzenia epidemiczne musimy wcześniej znać konkretną ilość startujących
zawodników.
UWAGA!!!! Wszystkich uczestników i opiekunów obowiązują ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, które są
dołączone do tego komunikatu
Uwagi !!
 Organizatorzy przewidują, że uczestnicy zawodów otrzymają wodę mineralną. Ciepły napój i posiłek
będzie można kupić w podstawionym Foodtracku.
 Organizatorzy udostępniają przebieralnie, ale ze względów epidemicznych prosimy o przebieranie się
uczestników w autobusach.
 Prosimy opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie porządku na udostępnionym
terenie przez ich podopiecznych
 W trakcie trwania zawodów zakaz wstępu na trasy biegowe (rozgrzewka zawodników na trasach
Centrum poza wyznaczonym miejscem zawodów)
Wiceprzewodniczący SZS
Adam Szymczak

INFORMACJE DLA OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW
FINAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO DRUŻYNOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
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Prosimy o zachowanie porządku na trasach i terenie Transgranicznego Centrum Turystyki
Aktywnej
Opiekunów ekip szkolnych zapraszamy do biura zawodów. W pierwszej kolejności szkoły
podstawowe , potem szkoły ponadpodstawowe ( przynajmniej na 1 godz. przed rozpoczęciem
biegów ). W biurze otrzymacie Państwo do sprawdzenia listę Waszych uczniów, a po jej
sprawdzeniu numery z kodem kreskowym dla zawodników.
Opiekunowie zostawiają w biurze zawodów listę imienną zawodników wygenerowaną z
systemu SRS i podpisaną przez dyrektora szkoły oraz oświadczenie o stanie zdrowia
każdego z zawodników.
Listy startowe dostępne będą na bieżąco na stronie www.nadobny.net/przelaje
Numery startowe ( samoprzylepne ) zawodnicy przylepiają na lewej piersi na koszulce w
której będą biegli.
Toalety i przebieralnie dla zawodników znajdują się budynku Centrum, jednak prosimy o
przebieranie się zawodników w autokarach, którymi przyjechali na zawody
W trakcie trwania biegów obowiązuje zakaz przebywania na trasach biegowych. Rozgrzewka
w trakcie trwania imprezy możliwa na terenie pozostałych tras Transgranicznego Centrum
Turystyki Aktywnej . Nie przestrzegający tego przepisu zostaną zdyskwalifikowani i nie będą brali
udziału w zawodach
Około 30 minut po zakończeniu biegu na wyznaczonym miejscu odbędzie się dekoracja
zwycięzców. Zapraszamy na nią sześciu najlepszych zawodników w poszczególnych biegach. Około
45 minut po zakończeniu biegów poszczególnych typów szkół odbędzie się wręczenie pucharów dla
trzech i dyplomów dla sześciu najlepszych szkół w kategorii dziewcząt i chłopców
Pobyt w Jeleniej Górze Sobieszowie to doskonała okazja do zwiedzenia Zamku Chojnik u podnóża
którego odbędą się nasze zawody. Pomyślcie proszę o skorzystaniu z okazji na zwiedzenie tej
atrakcji naszego województwa

