- Biała Podlaska
- Łuków
- Parczew
- Radzyń Podlaski

- IGRZYSKA DZIECI
- IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
- LICEALIADA
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REGULAMIN OGÓLNY
1. We wszystkich dyscyplinach, konkurencjach drużynowych zespół składa się z
uczniów (uczennic) jednej szkoły.
2. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w tej
szkole nie później niż 30 września 2020 r. i posiadają ważną legitymację
szkolną.
3. W konkretnej dyscyplinie na zawody rejonowe Powiat może wystawić tylko
jedną reprezentację dziewcząt i jedną chłopców, wyjątkowo dopuszcza się dwa
zespoły - pływanie sztafety, biegi przełajowe, drużynowy tenis stołowy,
czwórbój LA.
4. Organizator zawodów rejonowych zobowiązany jest o zachowanie minimum
ceremoniału otwarcia i zakończenia zawodów. Dyrektorzy Szkół – gospodarze
winni uczestniczyć czynnie w otwarciu i zakończeniu zawodów.
5. Komunikaty z zawodów organizatorzy przesyłają najpóźniej w trzy dni po
zawodach do zainteresowanych i LW SZS w Lublinie (również powiaty).
6. Na każdych zawodach rejonowych obowiązuje imienne zgłoszenie podpisane
przez Dyrektora Szkoły, aktualne legitymacje szkolne, czytelny podpis (imię i
nazwisko) opiekuna, kserokopię wpłaty składki członkowskiej w wysokości
150 złotych do poszczególnych powiatów. Brak tych dokumentów może
spowodować niedopuszczenie do zawodów.
7. Na zawody rejonowe należy zabrać ze sobą sprzęt sportowy (np. piłki, pałeczki
sztafetowe, obowiązkowo strój sportowy). Organizator zawodów rejonowych nie
zapewnia piłek na rozgrzewkę.
8. O zmianie terminu, godziny, miejsca rozgrywania zawodów rejonowych
decydują gospodarze, po uzgodnieniu z zainteresowanymi, odpowiedzialnymi
koordynatorami za organizację imprez sportowych w Powiatach (telefonicznie
lub pisemnie).
9. Udział w zawodach rejonowych potwierdzamy telefonicznie lub pisemnie.
Wszystkie zawody rozpoczynają się o godz. 10,00. losowanie 9.30
10. W skład rejonu Biała Podlaska wchodzą Powiaty: Miasto Biała Podlaska,
Powiat Bialski, Łuków, Parczew, Radzyń Podlaski.
11. Liga LA Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada drużynowo i indywidualnie
oraz pływanie sztafety i indywidualnie - obowiązkowo zgłoszenie imienne do
organizatora na cztery dni przed zawodami rejonowymi. Brak zgłoszenia i
wpisowego może spowodować niedopuszczenie do zawodów.
12. System pucharowy- radziecki (dotyczy tenisa stołowego), prawa strona daje
I i II miejsce, pozostałe miejsca strona lewa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione
rzeczy podczas trwania zawodów.
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WYKAZ IMPREZ SPORTOWYCH
- Rejonu Biała Podlaska na rok szkolny 2020/2021
IGRZYSKA DZIECI
21.10.2020r. Adamów

- Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
(awans po 2 drużyny dz. i chł. – drużyna 6 osobowa)

24.11.2020r. Biała Podlaska

- Pływanie - sztafety i indywidualnie dziewcząt i chłopców
(awans po 2 drużyny dz. i chł. – drużyna 6 osobowa
indywidualnie po 3 zawodników z powiatu w każdym stylu)
(zgłoszenie indywidualne i drużynowe zawodników do
organizatora 4 dni przed zawodami- obowiązkowo)

28.01.2021r. Parczew

- Tenis stołowy drużynowy (awans po 2 drużyny z powiatu)

02.03.2021r. Biała Podlaska.

- Siatkówka „4” chłopcy

12.03.2021r. Biała Podlaska

- Siatkówka „4” dziewczęta

19.03.2021r. Biała Podlaska

- Koszykówka chłopców

30.03.2021r. Adamów

- Drużynowe i indywidualne biegi przełajowe
dziewcząt i chłopców

30.03.2021r. Łuków

- Piłka ręczna dziewcząt

12.04.2021r. Łuków

- Piłka ręczna chłopców

15.04.2021r. Biała Podlaska

- Koszykówka dziewcząt

13.05.2021r. Parczew

- Piłka nożna dziewcząt (5+1 boisko Orlik buty halówki)

14.05.2021r. AWF Biała Podl.

- Czwórbój LA dz. i chł. (awans po 2 drużyny dz. i chł. )

26.05.2021r. Biała Podlaska

- Koszykówka dziewcząt „3”

26.05.2021r. Biała Podlaska.

- Koszykówka chłopców „3”

27.05.2021r. AWF Biała Podl.

- Trójbój LA dziewcząt i chłopców

28.05.2021r. Biała Podlaska

- Piłka nożna chłopców (5+1 boisko Orlik buty halówki)

UWAGA !!!
Szczegółowy i aktualny regulamin zawodów znajduje się na stronie BSZS w
zakładce komunikaty. Prosimy o zapoznanie się.
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WYKAZ IMPREZ SPORTOWYCH
Rejonu Biała Podlaska na rok szkolny 2020/2021
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
21.10.2020r. Adamów

- Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
(awans po 2 drużyny dz. i chł. z powiatu
– drużyna 6 osobowa)

17.11.2020r. Parczew

- Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców
(awans po 2 drużyny dz. i chł. z powiatu)

24.11.2020r. Biała Podlaska

- Pływanie - sztafety i indywidualnie dziewcząt i chłopców
(awans po 2 drużyny dz. i chł. z powiatu – drużyna 6
osobowa, indywidualnie po 3 zawodników z powiatu w
każdym stylu), (zgłoszenie indywidualne i drużynowe
zawodników do organizatora 4 dni przed zawodami)

26.02.2021r. Biała Podlaska

- Piłka siatkowa chłopców

08.03.2021r. Biała Podlaska

- Piłka siatkowa dziewcząt

08.03.2021r. Biała Podlaska

- Koszykówka chłopców

10.03.2021r. Biała Podlaska

- Koszykówka dziewcząt

30.03.2021r. Adamów

- Drużynowe i indywidualne biegi przełajowe
dziewcząt i chłopców

09.04.2021r. Łuków

- Piłka ręczna chłopców

12.04.2021r. Łuków

- Piłka ręczna dziewcząt

06.05.2021r. Biała Podlaska

- Piłka nożna chłopców (5+1 boisko Orlik buty halówki)

07.05.2021r. Parczew

- Piłka nożna dziewcząt (5+1 boisko Orlik buty halówki)

21.05.2021r. Biała Podlaska
stadion AWF

- Liga LA dziewcząt i chłopców
(po 3 zawodników z powiatu), (zgłoszenie zawodników do
organizatora 4 dni przed zawodami)

21.05.2021r. Biała Podlaska

- Koszykówka dziewcząt „3”

21.05.2021r. Biała Podlaska

- Koszykówka chłopców „3”

26.05.2021r. Międzyrzec Podl.

- Siatkówka plażowa chłopców

26.05.2021r. Międzyrzec Podl.

- Siatkówka plażowa dziewcząt

UWAGA !!!
Szczegółowy i aktualny regulamin zawodów znajduje się na stronie BSZS w
zakładce komunikaty. Prosimy o zapoznanie się.
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WYKAZ IMPREZ SPORTOWYCH
Rejonu Biała Podlaska na rok szkolny 2020/2021
LICEALIADA
02.10.2020r. Biała Podl.
stadion AWF

- Liga LA dziewcząt i chłopców (awans po 3 zawodników z
powiatu zgłoszenie na 4 dni przed zawodami)

21.10.2020r. Adamów

- Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców
(awans po 2 drużyny dz. i chł. z powiatu,
drużyna 6 osobowa)

24.11.2020r. Biała Podlaska

- Pływanie - sztafety i indywidualnie dziewcząt i chłopców
(awans po 2 drużyny dz. i chł. – drużyna 6 osobowa
indywidualnie po 3 zawodników z powiatu w każdym stylu
zgłoszenie na 4 dni przed zawodami)

26.01.2021r. Biała Podlaska

- Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców
(awans po 2 drużyny dz. i chł. z powiatu)

26.02.2021r. Biała Podlaska

- Piłka siatkowa chłopców

09.03.2021r. Biała Podlaska

- Piłka siatkowa dziewcząt

17.03.2021r. Biała Podlaska

- Koszykówka dziewcząt

18.03.2021r. Biała Podlaska

- Piłka ręczna dziewcząt

24.03.2021r. Biała Podlaska

- Koszykówka chłopców

29.03.2021r. Biała Podlaska

- Koszykówka dziewcząt „3”

30.03.2021r. Adamów

- Drużynowe i indywidualne biegi przełajowe
dziewcząt i chłopców

09.04.2021r. Biała Podlaska

- Piłka ręczna chłopców

13.04.2021r. Parczew

- Piłka nożna chłopców

15.04.2021r. Parczew

- Piłka nożna dziewcząt

23.04.2021r. Biała Podlaska

- Koszykówka chłopców „3”

31.05.2021r. Międzyrzec Podl

- Siatkówka plażowa dziewcząt i chłopców

UWAGA !!!
Szczegółowy i aktualny regulamin zawodów znajduje się na stronie BSZS w
zakładce komunikaty. Prosimy o zapoznanie się.
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Zapraszamy do udziału w zawodach:
Biegi Przełajowe
im. Tadeusz Śledzia

06.10.2020r. - godz. 10.00 - Swory

Katyńskie Powiatowe Biegi
Przełajowe

14.04.2021r. - godz. 10.00 - Terespol
- organizator Krystyna Pucer, Andrzej Korbal
(młody las w kierunku Kodnia - przełaje)

Rejestracja na zawody tylko w SRS
- obowiązkowo.
Przypominamy o obowiązku potwierdzenia
udziału w zawodach (telefonicznie lub pisemnie)
do organizatora zawodów.

Przed wyjazdem na zawody rejonowe upewnij się
i uzgodnij telefonicznie miejsce rozgrywania zawodów.
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Odpowiedzialni za imprezy rejonowe:
Biała Podl. – Stanisław Polaczuk

(83) 3433253 praca
kom. 501-051-533

adres:
Bialski Szkolny Związek Sportowy, 21 – 500 Biała Podlaska, ul Piłsudskiego 38
www.bszs.edupage.org
bszs@op.pl
Łuków - Marcin Grzeczyński

(25) -798 –28 -18 dom.
(25) –798 - 27- 65 praca
kom 698 647 397
adres domowy: 21 – 400 Łuków, ul. Partyzantów 8/20
grzeczny8@ wp.pl
Parczew – Andrzej Hulajko

kom. 501 27 06 60
praca (83) 355 11 28 w 21
adres domowy: 21 – 200 Parczew, ul Mickiewicza 4/15
www.pszs.parczew.pl
szs@parczew.pl
Radzyń Podl.

Marek Fronczek

- tel. 600 83 56 02

Sprawy związane z Lubelskim Szkolnym Związkiem Sportowym informacje strona
internetowa: www.lszs.lublin.pl

Bialski Szkolny Związek Sportowy
21 – 500 Biała Podlaska ul. Piłsudskiego 38
NIP 537- 17- 37- 157
REGON 030182093

Konto: Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
42 8025 0007 0027 5017 2000 0010
Tel. (83) 343 – 32 – 53

kom 501 051 533

bszs@op.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA
Pełna nazwa szkoły ( z adresem )

gmina

powiat

pieczątka szkoły

klub sportowy
dyscyplina

data

podpis dyrektora
Zgłoszenie

L.p.

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Dyscyplina
uprawiana w
klubie

Klub

Dyrekcja Szkoły posiada zgodę rodziców na publikację i wykorzystanie zdjęć, wizerunku, portretu i nazwiska ucznia
uczestniczącego w zawodach do wykorzystania przez Szkolny Związek Sportowy.
Stwierdzam, iż w/w młodzież nie ma przeciwwskazań do udziału w w/w zawodach.Za bezpieczeństwo na zawodach odpowiada
organizator oraz znajdujące się na obiekcie sportowym osoby dorosłe (sędziowie, nauczyciele, będący jednocześnie
opiekunami poszczególnych zespołów biorących udział we współzawodnictwie sportowym). BSZS nie ponosi odpowiedzialności
za zaginione rzeczy podczas trwania zawodów.
. …………………………………………………………… …………

………………………………………………………

Dyrektor Szkoły
(czytelny podpis)

Nauczyciel wychowania fizycznego.
(czytelny podpis- drukowane litery)
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