Obowiązkowe zgłoszenie w formie elektronicznej na platformie
SRS do godz. 14.30 w dniu roboczym poprzedzającym zawody

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieliczce
KALENDARZ POWIATOWYCH ELIMINACJI SZKOLNYCH POWIATU WIELICKIEGO w roku szkolnym 2018/2019
LICEALIADA ( roczniki 1999-młodsi )
Regulaminy wszystkich konkurencji na stronie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Lp.
Dyscyplina
Termin
Miejsce
Organizator
Ewa Seidl
Jesienne sztafetowe biegi
04.10.2018
Park Mickiewicza
22.
600879290
przełajowe
godz.9.00
Wieliczka
Tenis stołowy drużynowy
30.10.2018
PCKZiU
23.
dziewcząt i chłopców
godz. 9.00
Wieliczka
Badminton drużynowy dziewcząt 14.11.2018
SP Niepołomice
24.
i chłopców
godz. 9.00
Szachy drużynowe
19.11.2018
Magistrat
25.
godz. 11.30
Wieliczka
Koszykówka dziewcząt
26.11.2018
PCKZiU
26.
godz. 9.00
Wieliczka
Koszykówka chłopców
27.11.2018
PCKZiU
27.
godz. 9.00
Wieliczka
Piłka ręczna dziewcząt
06.02.2019
ZS Niepołomice
28.
godz. 9.00
Piłka ręczna chłopców
07.02.2019
ZS Niepołomice
29.
godz. 9.00
Pływanie indywidualne i
12.02.2019
Basen Solne
30.
godz. w komunikacie przed
sztafetowe
Miasto
zawodami
Piłka siatkowa dziewcząt
13.02.2019
LO Wieliczka
31.
godz. 9.00
Piłka siatkowa chłopców
14.02.2019
ZS Gdów
32.
godz. 9.00
Tenis stołowy indywidualny
12.03.2019
PCKZiU
33.
dziewcząt i chłopców
godz. 9.00
Wieliczka
Halowa piłka nożna dziewcząt
28.03.2019
PCKZiU
34.
Godz. 9.00
Wieliczka
Wiosenne drużynowe biegi
09.05.2019
Park Wieliczka
35.
godz. w komunikacie przed
przełajowe
zawodami
Siatkówka plażowa dziewcząt
24.05.2019
Wola Batorska
36.
(w przypadku uzyskania środków przez MSZS)
godz. 9.00
Siatkówka plażowa chłopców
24.05.2019
Wola Batorska
37.
(w przypadku uzyskania środków przez MSZS)
godz. 9.00
Piłka nożna 6-cio osobowa ( 5 +
04.06.2019
Orlik Gdów
38.
bramkarz) chłopców
godz. 9.00
W drużynowym tenisie stołowym zespół składa się z 2 zawodników + rezerwowy.
W indywidualnym tenisie stołowym szkołę może reprezentować 5 zawodniczek i zawodników( nie ma kolejnego szczebla rozgrywek poza
powiatowym).
W szachach drużyna składa się z 4 osób ( w tym minimum jedna zawodniczka ). W drużynowych biegach przełajowych szkołę reprezentuje 6
zawodniczek/zawodników. W sztafetowych biegach szkołę reprezentuje 10 zawodników/zawodniczek.
W pływaniu indywid. maksymalnie 3 dziewcząt, 3 chłopców w każdym ze stylów (grzbiet, klasyczny, delfin, dowolny- roczniki 1999 i młodsi –
50m) (zawodnik może startować tylko w 1 stylu).
W sztafetowym pływaniu szkołę reprezentuje 6 zawodniczek/zawodników x 50m.
Na zawodach obowiązują podpisane przez Dyrektora wygenerowane przez platformę SRS zgłoszenia. Zawodnicy mogą startować po
podpisaniu zgody rodziców o starcie ucznia w zawodach dostępnej na platformie SRS ( zgody można zebrać na cały rok szkolny) i
potwierdzeniu tego faktu na platformie SRS.
Informacje o terminach zawodów półfinałów wojewódzkich: biuro MOS lub organizator sportu Andrzej Nowak dom:122822343 kom.:608609-086 andrzejnowak7@wp.pl
Do zawodów półfinału wojewódzkiego ( dawniej rejonów ) zgodnie z regulaminem należy zgłosić się przez platformę SRS na dwa dni przed
zawodami. W innym przypadku zespół lub zawodnik może zostać nie dopuszczony do zawodów.
Informacje o finałach wojewódzkich należy szukać w dziale komunikaty strony Małopolskiego SZS www.mszs.krakow.pl lub w siedzibie
MSZS 124115119 na 1-2 tyg. przed planowanym terminem finałów – wykaz terminów finałów wojewódzkich patrz Kalendarz Imprez na
stronie www.mszs.krakow.pl . Termin zgłoszeń będzie podany w komunikacie zawodów.

Organizatorzy zawodów półfinałów i finałów wojewódzkich nie zabezpieczają piłek na rozgrzewki !!!!!
Imprezy powiatowe finansuje:
Powiat Wielicki
Turnieje Tenisa stołowego rozgrywany jest o puchar dyrektora ZSZ Wieliczka i współfinansuje ZSZ w Wieliczce, który jest
współorganizatorem imprezy.
Turniej Piłki nożnej 6 osobowej rozgrywany jest o puchar dyrektora ZS Gdów i współfinansuje ZS w Gdowie, który jest
współorganizatorem imprezy.
Organizator imprez powiatowych : Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, ul. Marii Konopnickiej 13/5
tel./fax 12 288 19 29, e-mail:mos@powiatwielicki.pl
Odpowiedzialny z ramienia MOS-u Grzegorz Siemieniec tel. 509519628, Ewa Seidl tel. 600879290

