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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MISTRZOSTW KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS  

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH  

5-6.03.2021r. ŻERKÓW 

 

 Piątek 5.03.2021r. 

Do godziny 18.00 – przyjazd ekip i zakwaterowanie 

Godz. 16.00 – 19.00 - weryfikacja – Gimnazjum w Żerkowie ul. Cmentarna 

Wyżywienie: wydawanie posiłków odbędzie się dla wszystkich ekip na stołówce w Szkole 

Podstawowej ul. Cmentarna w formie cateringu na wynos. 

Piątek – kolacja 18:00 – 20:00 

 Sobota – śniadanie 7:00 – 9:00  

 Sobota- obiad  od 11:30 

 

Sobota 6.03.2021r. 

Godzina 9.00 – 10.00 – udostępnienie tras dla zawodników 

Godzina 10.15 – zbiórka do otwarcia mistrzostw 

Godzina 10.30 – Uroczyste Otwarcie Mistrzostw – 5-osobowe reprezentacje województw  

 Rozgrzewka może odbywać się w lesie poza terenem biegów. 

 Zbiórka do poszczególnych biegów – 15 minut przed biegiem w wyznaczonym miejscu 

obok startu. 

 Dekoracje zwycięzców (miejsca I-VI) bezpośrednio po zakończonym biegu. Dekoruje 

trener lub przedstawiciel województwa w asyście przedstawicieli organizatorów. 

 Weryfikacja w dniu zawodów w sekretariacie zawodów. Sekretariat czynny na stadionie 

od godziny 8.30 

 Protesty – kaucja w wysokości 300 zł. 

 Zakończenie i wręczenie pucharów o godzinie 14:00 w miejscu odbywania zawodów. 

 Ratownik będzie stacjonował w okolicy mety. 



 Klasyfikowani będą tylko Ci zawodnicy, których numery startowe zostaną potwierdzone 

na weryfikacji . Zawodnicy z innymi numerami nie będą klasyfikowani. 

 

Kierownictwo zawodów 

Kierownik zawodów  Władysław Bierła 

Sędzia główny    

Spiker    Ignacy Krzewiński 

Kierownik tras   Roman Wyduba  

Dekoracje    Krzysztof Piasek  

Wyżywienie i zakwaterowanie Dawid Bierła 

Finanse    Marzena Skopińska 

 

Komisja odwoławcza 

Przewodniczący   Krzysztof Piasek 

Członek    sędzia główny 

Członek    Jolanta Płachta 

Członek    Jakub Skopiński 

 

Osoby do kontaktu: 

Roman Wyduba tel.693 937 348 

Jolanta Płachta tel.61 876 00 20 lub 785 532 794 

 

UWAGA! 

 Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości 

między uczestnikami imprezy (organizatorzy, sędziowie, zawodnicy, sekretariat 

zawodów, etc.) - należy unikać bezpośredniego kontaktu, w szczególności przy 

powitaniach oraz podziękowaniach za wspólną rywalizację, a także w czasie 

ceremonii medalowej. 

 Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie 

dotyczy to zawodników, którzy uczestniczą w swoich konkurencjach lub są w trakcie 

rozgrzewki. 

 Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk 

korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu. 

 Wszyscy uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są wypełnić oświadczenie dot. COViD 

oraz dostarczyć je do biura zawodów.   


