
 

 

               

 

 

 
FINAŁY WOJEWÓDZKIE 

 LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY  

W DRUŻYNOWYCH I INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

 DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW  

 

Babimost  20.04.2023 r. CS i R OLIMPIA ul. Żwirki i Wigury   
I. Uczestnictwo: 

Prawo startu mają: 

 

1. Biegi drużynowe  6 zawodniczek/ów/-  Mistrzowie powiatów wyłonieni z zawodów powiatowych + decyzja 

SZS Ziemia Lubuska zgodnie z regulaminem ZGŁOSZENI DO SRS 

2. Biegi indywidulane automatycznie zawodnicy zgłoszeni w biegu drużynowym + 3 zawodników 

indywidulanych w kategorii z powiatu ZGŁOSZONENI DO SRS.. 

 

II. Zgłoszenie do zawodów: 

 

UDZIAŁ TYLKO SZKÓŁ ZGŁOSZONYCH DO FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH  

W SYSTEMIE REJESTRACJI SZKÓŁ W TERMINIE DO 17 KWIETNIA 2023  

 

III. Zasady rozgrywania zawodów: 

 

• Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników mapki tras w załączniku. 

• start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 4-6 zawodników; 

wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi oraz osoby 

zgłoszone indywidualnie.  

Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich  członków zespołu decyduje o jego miejscu  w klasyfikacji drużynowej.  

• Zawodnicy wchodzący w skład drużyny + zgłoszenia indywidualne będą klasyfikowani w punktacji indywidualnej 

wg. zajętych miejsc 

• Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.  

 

IV. Nagrody: 

 

Dla wszystkich szkół przewidziane są dyplomy za zajęte miejsca dla najlepszych za miejsca I-III puchary, statuetki, 

medale  

V. Sprawy różne: 

 

Organizator przewiduje zabezpieczenie dla uczestników zawodów, napoje i wyżywienie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW 

• godz. 9:00 – 13:00 – weryfikacja - odbiór numerów startowych,  zespołów uczestników minimum 30 min  przed 

biegiem, 

• godz. 10:00  -  otwarcie 

• BIEG NR 1 godz. 10:00 –  800 m bieg dziewcząt  IGRZYSKA DZIECI            rocznik 2010 i młodsi 

• BIEG NR 2 godz. 10:20 –  1000 m bieg chłopców  IGRZYSKA DZIECI             rocznik 2010 i młodsi 

GODZ. 11.00 DEKORACJA 

• BIEG NR 3 godz. 11:10 –  1000 m bieg dziewcząt  IGRZYSKA MŁODZIEZY SZKOLNEJ  rocznik 2008-2009 

• BIEG NR 4 godz. 11:30 –  1000 m bieg chłopców  IGRZYSKA MŁODZIEZY SZKOLNEJ  rocznik 2008-2009 

GODZ. 12:10 DEKORACJA 

• BIEG NR 5 godz. 12.20  –  1000 m bieg  dziewcząt  LICEALIADA      rocznik 2003 i młodsi 

• BIEG NR 6 godz.12:40 –    1000 m bieg chłopców  LICEALIADA       rocznik 2003 i młodsi                       

• Dekoracja zwycięzców  10 minut po biegu. 

Godziny są podane orientacyjnie dlatego, startujący są zobowiązani do zgłoszenia 

 na linii startu na 15 min przed wyznaczona godziną. 

 

 
           Prezes SZS ZIEMIA LUBUSKA 

 

                        Zbigniew Bermes 



 


