
Dzielnicowe eliminacje LIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 

W INDYWIDUALNYCH I SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

 

Organizator 

Dzielnica Ursynów m. st. Warszawy 

Wykonawca 

Fundacja Fabryka Sportu 

Miejsce 

Park Romana Kozłowskiego (Metro Ursynów, ul. Koński Jar) 

Program zawodów: 

Biegi indywidualne 23.09.2019 

10.00 – otwarcie biura zawodów 

11.10 – 800 m  dziewcząt  rocznik 2008 

11.20 - 800 m  dziewcząt  rocznik 2007 

11.30 – 1000 m   chłopców  rocznik 2008 

11.40 – 1000 m   chłopców  rocznik 2007 

11.50 – 1000 m dziewcząt  rocznik 2006 

12.00 – 1000 m dziewcząt  rocznik 2005 (w tym dzieci, uczniowie liceów z rocznika 2005) 

12.10 – dekoracje biegów w kategorii Dzieci 

12.20 – 1000 m  chłopców  rocznik 2006 

12.30 – 1000 m  chłopców  rocznik 2005 (w tym dzieci, uczniowie liceów z rocznika 2005) 

12.40 – 1500 m dziewcząt  rocznik 2003-2004 szkoły średnie 

12.55 – 1500 m dziewcząt rocznik 2000-2002  szkoły średnie 

13.10 – dekoracje biegów w kategorii Młodzież 

13.25 – 2000 m  chłopców rocznik 2003-2004  szkoły średnie 

13.40 – 2000 m  chłopców rocznik 2000-2002  szkoły średnie 

13.55 - dekoracje w kategorii Szkół Średnich 

Biegi sztafetowe, 26.09.2019 

10:00 – otwarcie biura zawodów 

10:30 – 10x800m dziewcząt, rocznik 2008-2007 

11:15 - 10x800m chłopców, rocznik 2008-2007 

11:45 – dekoracje sztafet, kat. dzieci 

11:55 – 10×800 dziewcząt, rocznik 2006-2005 

12:30 – 10x1000m chłopców, rocznik 2006-2005 

13:15 – dekoracja sztafet, kat. młodzieży 

13.25 –  7x1000m dziewcząt – uczniowie średnich szkół dziennych, rocznik 2000 i młodsze (kat. 
licealiada) 

14.00 – 7x1000m chłopców – uczniowie średnich szkół dziennych , rocznik 2000 i młodsi (kat. 
licealiada) 



14.30 – dekoracje sztafet, kat. licealiada 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu minutowego w zależności od liczby 
startujących szkół lub poziomu sportowego uczestników. 

 

Uczestnictwo 

W biegach indywidualnych startują po 6 zawodników/czek z danej szkoły, na każdym dystansie 
wynikającym z programów zawodów. 

 

Zgłoszenia 

Procedura zgłoszenia zawodników szkoły do biegów indywidualnych: 

 Rejestracja zawodników odbywa się online. Adres platformy do zapisów: wom.entretiming.pl 
 Szkoły otrzymują profil i hasło (jeden profil na szkołę), które służą do logowania do platformy i 

zgłaszania zawodników szkoły. Zgłoszenie można edytować; zmiana zawodnika polega na edycji 
danych zawodnika wcześniej zgłoszonego. 

 W celu uzyskania profilu i hasła dostępu, przedstawiciel szkoły wysyła email na 
adres kontakt@entretiming.pl podając dzielnicę, imię, nazwisko, skróconą nazwę szkoły (np. 
SP263, ZS52, LOXLI). 

 Platforma do zapisów zostanie zamknięta o godz. 18.00 w dniu 22 września 2019 r. Zgłoszenia po 
tym terminie i w dniu imprezy nie będą możliwe. 

 Zgłoszenia w innej formie nie są możliwe. 
 Wszelkie pytania dotyczące zapisów należy kierować na adres: kontakt@entretiming.pl 
 Szkoła zgłasza maksymalnie 6 zawodniczek/zawodników do każdego biegu. 
 Numery startowe przedstawiciele szkoły odbierają w dniu imprezy od godz. 10.00 w biurze 

zawodów zlokalizowanym w miejscu imprezy. 

Zgłoszenia drużyn do biegów sztafetowych odbywają się w dniu imprezy w biurze zawodów. 

 

Sposób przeprowadzenia zawodów: 

Przedstawiciel szkoły odbiera w biurze zawodów pakiet numerów startowych i listę startową z 
przypisanymi numerami startowymi.. 

Zawodnicy biegną z numerami startowymi umieszczonymi na koszulce z przodu. Zakrywanie numeru, 
umieszczenie w innym miejscu, np. na plecach prowadzi do dyskwalifikacji. 

Nie dopuszcza się zawodników do biegu w obuwiu z kolcami.  

Uczestnicy poszczególnych biegów zbierają się w pobliżu linii startu na 5 min. przed rozpoczęciem 
biegu. 

Wszyscy startują ze startu wspólnego. Strefa zmian w sztafetach wynosi 20 m. 

 

Ocena wyników 

W biegach indywidualnych prowadzona będzie punktacja indywidualna i szkolna. Punktacją objęci są 
wszyscy uczestnicy biegu wg zasady: 

I miejsce           -15 pkt. 

II miejsce          -12 pkt. 

III miejsce         -10 pkt. 

IV-VI miejsce    -8 pkt. 



VII-X miejsce    -7 pkt. 

XI-XV miejsce   -6 pkt. 

XVI-XX miejsce -5 pkt. 

XXI-XXX miejsce – 4 pkt. 

XXXI-XL miejsce -3 pkt. 

XLI-L miejsce    -2 pkt. 

LI-C miejsce      -1 pkt. 
 


