Lublin, 2022.04.25

XXVI WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
SZKÓŁ MIASTA LUBLIN
KOMUNIKAT TECHNICZNY Nr 108
IGRZYSKA DZIECI
Koszykówka 3 x 3 dziewcząt i chłopców
Zawody w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Lublin - koszykówka 3x3 dziewcząt
i chłopców (ur. 2010 i mł.) zostaną rozegrane według poniższego harmonogramu:

I. Miejsce i data:
1.Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Wajdeloty 1.
2. Zawody dziewcząt i chłopców rozegrane zostaną w dniu 20 maja 2022 r. (piątek).

II. Harmonogram:
1. Chłopcy
- godz. 08:45 weryfikacja zawodników w oparciu o listę zgłoszeniową oraz
ważną legitymację szkolną, odprawa techniczna;
- godz.09.00 - rozpoczęcie zawodów.
2. Dziewczęta
- godz. 11:00 weryfikacja zawodniczek w oparciu o listę zgłoszeniową oraz z ważną
legitymacją szkolną, odprawa techniczna;
- godz.11:15 - rozpoczęcie zawodów.

III. System gier:
1. System gier : grupowo – pucharowy.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek w zależności od ilości szkół
zgłoszonych do zawodów.

IV. Sprawy techniczne:
1. Zgłoszenia imienne podpisane przez dyrektora szkoły należy przedłożyć
organizatorowi w dniu zawodów.
2. W przypadkach szczególnych (epidemia COVID 19) na oficjalnym zgłoszeniu do zawodówwydruk SRS, dopuszcza się odręczne dokonanie zmian wykazu uczniów. Każda jednostkowa
zmiana danych ucznia na liście zgłoszeniowej powinna być
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zaakceptowana przez dyrektora szkoły (podpis, pieczęć).
2. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w systemie SRS (System Rejestracji
Szkół) od dnia 10-05 2022 do dnia 17-05-2021 r. do godz. 15:00.
3. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
4. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami dyscypliny.
5. Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny dostępnym na
stronie internetowej.
6. Oświadczenie uczestnika zawodów SZS należy dostarczyć w dniu zawodów.
(http://wspolzawodnictwo.aktywny.lublin.eu/file/5236fa4ab9.pdf).
7. Zawody będą odbywały się przy zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnego z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
IV. Koordynator zawodów:
1. Organizatorem zawodów jest Szkolny Związek Sportowy Miasta Lublin.
2. Osobą odpowiedzialną za koordynację zawodów jest p. Piotr Nizioł (tel. 660-572-949,
szsml.lublin@wp.pl
3. Koordynatorem Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Lublin z ramienia Szkolnego
Związku Sportowego Miasta Lublin jest p. Henryk Pidek (tel: 603 371 656, 532 497 246
e-mail: szsml.lublin@wp.pl henpidek@onet.pl
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