
DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 
( zawody ogólnopolskie ) 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa są zobowiązane zarejestrować się przez 
system rejestracji szkół www.srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie 
później niż do 30 września 2021 roku. 
 
I. Uczestnictwo: 
- w zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców. 
Zespół składa się z maksymalnie 6 zawodniczek/zawodników z roczników jak niżej: 
a. 4 uczniów/uczennic - grupa młodsza urodzeni w 2011r. i młodsi, 
b. 4 uczniów/uczennic - grupa starsza roczniki 2009-2010. 
W zawodach prawo startu mają również zawodnicy (indywidualnie), którzy zajęli 
miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli ich drużyna nie awansowała. 

 
II. Program zawodów: 
Biegi na dystansach : 

• dziewczęta rocznik 2011 i młodsze - biegi na dystansie 800 m – 1000 m, 

• chłopcy rocznik 2011 i młodsi - biegi na dystansie 800 m – 1000 m, 

• dziewczęta rocznik 2009-2010 - biegi na dystansie 1000 m – 1200 m, 

• chłopcy rocznik 2009-2010 - biegi na dystansie 1000 m – 1200 m. 
 

III. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych 
czynników. 
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w 
rzędach po 4 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, 
pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn za nimi.  
Sposób sporządzania klasyfikacji końcowych będą zawarte w wojewódzkich 
regulaminach. 
Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla 
poszczególnych biegów i kategorii. 
Zawodnicy mogą startować kolcach lekkoatletycznych. 
 
1/Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli 
wychowania fizycznego. 
2/Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną.  
3/Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę 
nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 lub za zgodą 
organizatora. 
4/Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na 
udział w zawodach.  
5/Zgodę należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  
6/Zgoda pozostaje w szkole.  
7/Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 
 

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

