Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
im. Józefa Jaworskiego
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Bankowa 7/11
Tel. 42-712-15-68
email: szkolasport@wp.pl
www.szkolasport.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKIEGO FINAŁU
IGRZYSK DZIECI, IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I LICEALIADY
W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
POD PATRONATEM BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
PANA JACKA LIPIŃSKIEGO
I. Organizator
- Łódzki Szkolny Związek Sportowy,
- Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,
- Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
II. Patronat
- Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego Jacek Lipiński,
- Zarząd Krajowy SZS,
- Łódzki Szkolny Związek Sportowy
III. Termin i miejsce
Ogólnopolski Finał odbędzie się 10̨ maja 2022 roku na terenie Miejskiego
Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim ul. 11-Listopada 98, 95-070
IV. Uczestnictwo
W Ogólnopolskim Finale Uczestnictwo: startują ̨reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i
chłopców.
Zespół składa się z ̨ maksymalnie 6 zawodniczek/zawodników z roczników jak niżej:
a. 6 uczniów/uczennic – ID grupa młodsza urodzeni w 2011r. i młodsi /GM/
b. 6 uczniów/uczennic - ID grupa starsza roczniki 2009-2010.
/GS/ c. 6 uczniów/uczennic – IMS roczniki 2007-2008 d.
6 uczniów/uczennic – Licealiada rocznik 2002 i młodsi
- Do udziału w zawodach uprawnieni są tylko mistrzowie z poszczególnych
etapów wojewódzkich.
- Gospodarz imprezy zastrzega sobie możliwość wystawienia swoich zespołów
w każdej kategorii wiekowej.
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V. Program zawodów
Początek zawodów: 10.05.2022r. godzin 9:30
Szczegółowy program zawodów jest zależny od liczby zgłoszeń i zostanie umieszczony w
późniejszym komunikacie.

VI. Nagrody
drużynowo za miejsca I – III medale i puchary (dyplomy za pozostałe miejsca kolejnych
drużyn).
VII. Sprawy organizacyjne
1. a) Parkingi dla busów drużyn startujących.
Miejsca parkingowe dla ekip startujących z przyczyn niewystarczającego
miejsca na terenie MOSiR-u będą umiejscowione w pobliżu rozgrywania miejsca
zawodów i podane do wiadomości w komunikacie nr 3.
b) UWAGA!!! obowiązuje wymóg posiadania listy zawodników wygenerowanej z
Systemu Rejestracji Szkół (www.srs.szs.pl) podpisanej przez Dyrektora Szkoły,
który poświadcza, że uczniowie szkoły są zdolnį do udziału w zawodach.
Szkoły, które nie będą posiadały̨ takiej listy nie zostaną dopuszczonę do
́
zawodów. Zawodnicy muszą posiadać
ważne legitymacje szkolne (do
weryfikacji w przypadku zastrzeżeń ze strony organizatorów). Termin zgłoszeń
do zawodów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2022 r.
c) Na weryfikacji zawodnicy startujący będą mieli stemple na ręku w celu lepszej
weryfikacji osób w momencie startu.
4. Organizatorzy zapewniają ciepły̨ posiłek i wodę dla uczestników w trakcie
zawodów oraz miejsca do przebrania zawodników. Dla wszystkich osób
przewidywany jest pakiet startowy
5. Każde województwo będzie miało przydzielony swój numer startowy i otrzyma
dwa plastrony biegowe z numerem.
6. Organizator nie zapewnia noclegów – lista bazy noclegowej
w pobliżu organizowanych zawodów została podana niżej.
7. Od każdej startującej reprezentacji pobierana będzie opłata startowa w
wysokości 150 zł. Opłaty dokonujemy wyłącznie na konto nr: 26 8780 0007 0000
0462 1002 0102 Numer rachunku dochodów własnych Sportowej Szkoły
Podstawowej nr 3 im. J. Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Bankowa 7/11 95-070
do dnia 30.04.2022

8. Zabrania się używania obuwia z kolcami (trasa biegu przebiega przez kostkę brukową)
9. Trasa biegu będzie umieszczona w kolejnym komunikacie.
10. Telefon do organizatora Robert Kowalski- 793796297
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Proponowana baza noclegowa (cena noclegu ze śniadaniem w terminie:
9.05.2022/10.05.2022):
1. Czarny Staw +48 721888507 około 200 miejsc cena 110 zł +na hasło
biegi przełajowe - 10 zł od ceny podstawowej
2. Hotel& Restauracja Pelikan - +48 42 276 44 46 cena 110 około 30 miejsc
3. Zajazd Aleksandria +48 535 601 cena 140 zł około 20 osób
4. Jan Sander +48 42 280 77 08 cena 110 zł ok 70 osób około
5. Konstancja +48 42 633 60 10 ok 50 miejsc noclegowych 2-3-4 os około 120 zł
za osobę (na hasło: biegi przełajowe)
6. Folwark +48 533 484 344 83 miejsca 100 + śniadanie (na hasło: zawody sportowe)
7. San Remo +48 601 835 705 około 30 miejsc cena około 150 zł za osobę
8. Hotel Borowicki ok 70 cena 150 zł (na hasło: zawody sportowe)
9. Bell ‘s Hotel & Restauracja Konstantynów Łódzki +48 42 236 24 98 około 50 miejsc
cena 130 zł za osobę – 10 % od ceny (na hasło: zawody sportowe)
10. M Hotel (Łódź) 74 osoby cena 140 zł +48 42 652 99 90 (na hasło: zawody sportowe)
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