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   Międzyszkolny Ośrodek Sportowy informuje, że 

Mistrzostwa Powiatu  w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt                           

i chłopców szkół podstawowych i ponadpodstawowych odbędą się     

08.10.2020r. w PSP Kaliska. 
• Godz. 9.15 otwarcie zawodów dla szkół podstawowych  na boisku 

szkolnym PSP Kaliska. 
• Godz. 9.30 start sztafet  dziewcząt IGRZYSKA DZIECI. 
• Godz. 10.15 start sztafet  chłopców IGRZYSKA DZIECI. 
• Dekoracja 3 najlepszych sztafet dziewcząt i chłopców PSP i wyjazd 

uczestników Igrzysk Dzieci.  
• Godz. 11.00 wejście na płytę stadionu startujących w Igrzyskach 

Młodzieży . 
• Godz. 11.10 start sztafet  dziewcząt IGRZYSKA MŁODZIEŻY. 
• Godz. 11.50 start sztafet chłopców  IGRZYSKA MŁODZIEŻY. 
• Dekoracja 3 najlepszych sztafet dziewcząt i chłopców. 

• Godz. 12.45 otwarcie zawodów dla szkół ponadpodstawowych                           

( bardzo proszę o nie przyjeżdżanie wcześniej i nie wychodzenie z 
autokarów ).  

• Godz. 13.00  start sztafet  dziewcząt szkół ponadpodstawowych. 
• Godz. 13.45  start sztafet  chłopców szkół  ponadpodstawowych. 

➢ ZASADY UCZESTNICTWA  
• Każda szkoła ponadpodstawowa  wystawia po 1 sztafecie damskiej                               

i  1 męskiej. W Igrzyskach Dzieci i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej                      
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!
ograniczamy ilość startujących sztafet do 1  najlepszej   dziewcząt                          

i    1 chłopców z każdego rejonu.   
• W sztafecie również zmniejszamy ilość startujących   do 6 

ZAWODNIKÓW/ZAWODNICZEK 
• Szkoły zgłaszają się z własnymi numerami startowymi , osobne dla 

dziewcząt i chłopców  oraz własną  pałeczką sztafetową ID i IM  : 

- Rejon Kalisk – numer startowy od I (1) do  I (10) 

- Rejon Skórcza- numer startowy od II  (1) do II (10) 

- Rejon Skarszew – numer startowy od III (1) do III (10) 

- Rejon Starogardu – numer startowy od IV  ( 1) do IV  (10) 

- Rejon gminy Starogard Gd. – numer startowy od V (1) do V  (10)  

LICEALIADA: 

- I LO  nr I 

- II LO nr II 

- ZSZ nr III  

- ZSE nr IV 

- Technikum Owidz nr V 

- ZSP Skórcz nr VI 

- ZSR Bolesławowo nr VII 

- ZSP Czarna Woda nr VIII  
• Parking tylko przy lesie, nie będzie możliwości parkowania na terenie 

szkoły.  
• W dniu zawodów nie będzie możliwości korzystania z szatni, 

udostępniona będzie tylko toaleta. Niestety nie będzie również ciepłej 

herbaty dla uczestników ani poczęstunku dla nauczycieli. 
• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zakrywanie ust i nosa maseczką 

lub przyłbicą , którą zdejmują dopiero na czas  startu.  
• Przy wejściu na obiekt i po jego opuszczeniu każda z osób musi 

zdezynfekować ręce. 
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• Po zakończonym biegu zawodnicy ustawiają  się w wyznaczonych 

miejscach i czekają tam z całą drużyną . Rozgrzewka zawodników tylko 

wzdłuż płotu, przy lesie. Wejście na stadion możliwe będzie po 

wyczytaniu przez spikera prowadzącego zawody.  
• Obowiązuje całkowity zakaz udziału kibiców podczas zawodów oraz 

przemieszczania się uczestników po terenie szkoły , boisk bocznych, 

placu zabaw.  
• Proszę szkoły, które nie będą uczestniczyć w Mistrzostwach  o 

poinformowanie o tym fakcie wcześniej.  
• Wszystkie osoby wchodzące na obiekt sportowy (uczniowie, 

opiekunowie, sędziowie, obsługa techniczna i medyczna) muszą 
przekazać organizatorowi zawodów listę startową oraz dołączone do niej 
oświadczenie dot. ochrony zdrowia w stanie epidemii (zał. nr 1 ). 
Organizator przechowuje oświadczenia przez okres min. 30 dni. 

• Osoby biorące udział w zawodach (uczniowie, opiekunowie, sędziowie, 
obsługa techniczna i medyczna) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji 
lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni 
przed zawodami. 

• Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu, pożegnaniu oraz 
podziękowaniu za rywalizację, a także podczas ceremonii dekoracji.
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