Małopolski System
Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Małopolska Licealiada
Badminton drużynowy
06.12.2019, Zakopane

Cele imprezy:
•
•
•

Popularyzacja badmintona
Popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu
Wyłonienie najlepszej drużyny w województwie Małopolskim

Organizatorzy:
•
•

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

Termin i miejsce zawodów:
•

06.12.2019 r. (piątek),
), Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5
ul. Nowotarska 42, Zakopane

Zgłoszenia:
•
•

Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną poprzez panel srs.szs.pl (zawody
wojewódzkie) do dnia 03.12.2019 r. do godziny 12:00
W biurze zawodów należy okazać imienne
i
listy podbite przez dyrektorów szkół
wygenerowane z systemu SRS

Uczestnictwo:
•

W zawodach biorą udział zawodniczki i zawodnicy z jednej szkoły ponadgimnazjalnej,
ponadgim
urodzeni w roku 2000 i mł., którzy rozpoczęli naukę w tej szkole nie później niż 10
października 2019 r.

•

•

•
•
•

W finale biorą udział tylko zwycięskie zespoły zawodów powiatowych zgłoszone przez
Powiatowych Organizatorów Sportu lub dyrekcje szkół (tylko I miejsca i po 2 drużyny
z Krakowa)
Drużyny biorące udział w zawodach zgłoszone są na imiennych listach
potwierdzonych przez dyrekcję szkoły i opiekuna – nauczyciela WF, poprzez system
SRS do 03.12.2019 r.
Każdy uczestnik zawodów musi posiadać aktualną legitymację szkolną.
Każda drużyna winna posiadać własne lotki oraz rakiety do gry.
gry
W grach obowiązuje
uje ranking lotek.

Sposób przeprowadzenia zawodów:
•

•

•

Zawody odbywać się będą zgodnie z regulaminem ogólnym i szczegółowym
Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci
dzieci i młodzieży SZS na rok
2019/2020 oraz przepisami
pisami PZ Badm.
W finałach biorą udział:
ał: po 2 drużyny z Krakowa oraz 1 zwycięska szkoła z zawodów
powiatowych złożone z uczniów jednej szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców w
składzie 2 dziewcząt (+ 1 rezerwowa) lub 2 chłopców (+ 1 rezerwowy).
Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.

Program zawodów:
06.12.2019 (piątek)
•
•
•

09.30 – weryfikacja zgłoszeń
09.45 – odprawa z opiekunami drużyn, losowanie grup oraz kolejności gier
10.00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów

Nagrody:
•

Za zajęcie miejsca od I--III dyplomy, medale oraz puchary,, miejsca od IV-VI dyplomy.

Postanowienia końcowe:
•
•

•

Przepisy zgodnie z regulaminem Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa
Współzawodnictw
Sportowego na rok szkolny 2019/2020
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania zgody na udział w zawodach w tym
braku przeciwwskazań zdrowotnych,
zdrowotnych, za ich posiadanie odpowiedzialni są
opiekunowie, oraz aktualne legitymacje szkolne
Drużyny przyjeżdżają na zawody na własny koszt.

•

•

•
•
• Patronat Honorowy:
WITOLD KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiego

