
 
 
 

               

 
 
 

FINAŁY WOJEWÓDZKIE 
 LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIE ŻY  

W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 
 DZIEWCZ ĄT i CHŁOPCÓW  

 
Babimost, 22.04.2016 r. - piątek 

 
I.  Cele i zadania: 

1. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach 
sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego. 

2. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo w 
zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych. 

3. Tworzenie każdemu uczniowi warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach 
sportowania. 

4. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci  
i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych. 

5. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży. 
6. Poszerzenie procesu szkolenia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego. 
7. Ocena pracy i osiągnięć szkół realizujących program upowszechniania kultury fizycznej. 
 
 

II.  Termin i miejsce: 22.04.2016 r.- piątek  
III.   trasa biegowa na terenie Centrum Sportu i Rekreacji. 

 
IV.   Termin zgłoszeń do 15.04.2016 r. w systemie rejestracji szkól www.srs.szs.pl 

Na zawody należy dostarczyć wydrukowane zgłoszenie z systemu i potwierdzone przez Dyrekcję 
Szkoły jako warunek uczestnictwa w zawodach. !!! 

V. Organizator:    Szkolny Związek Sportowy ,,Ziemia Lubuska”,  
                         Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście, 
Współorganizatorzy:  Gmina Babimost,  
                                    Zakład Usług Komunalnych w Babimoście, 
                                    Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście,  
                                    Zespół Szkół w Babimoście. 
 

VI.  Patronat honorowy: Burmistrz Babimostu. 
 
VII.  Uczestnictwo: Patrz regulamin ,,Kalendarz szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2015/16 – 

Lubuska Olimpiada Młodzieży” (str. 36 /SP/, str. 45 /Gim/, str. 54 /Lic/). 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VIII.  Program zawodów:  

IX.  godz. 9:00 – 13:00 – weryfikacja zespołów uczestników minimum 30 min  przed biegiem, 

                                         godz. 10:15  - uroczyste otwarcie, 

                                         godz. 10:30 – 10 x 800 m bieg dziewcząt Szkoły Podstawowe, 

                                         godz. 11:15 – 10 x 800 m bieg chłopców Szkoły Podstawowych, 

                                         godz. 12:00 – 10 x 800 m bieg dziewcząt gimnazja, 

                                         godz. 12:45 – 10 x 800 m bieg chłopców gimnazja, 

                                         godz. 13:30 – 10 x 800 m bieg  dziewcząt szkoły ponadgimnazjalne, 

                  godz.14:15–10 x1000 m bieg chłopców szkoły ponadgimnazjalne,                                 

godz. 15:00 – uroczyste zamknięcie zawodów. 

Dekoracja zwycięzców po każdym biegu. 

 
X. Imprezy towarzyszące: 

 
Występ zespołu muzycznego z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego   w Babimoście, 

 
 
 
Prezes SZS ZIEMIA LUBUSKA 
 
               Zbigniew Bermes 



 


