POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZ SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
„DOLNY ŚLĄSK” WE WROCŁAWIU W OKRESIE WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2020 ROKU
Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk zdając sobie sprawę ze skomplikowanej sytuacji związanej z sytuacją
epidemiczną, po zmianach w Kalendarzu Imprez i rezygnacji z organizacji zawodów w sportach
kontaktowych, zaprasza na imprezy sportowe, które są nieodłączną formą aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży.
1. Decyzją Zarządu SZS Dolny Śląsk z dnia 3.09.2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną ulegnie modyfikacji
Kalendarz Imprez SZS Dolny Śląsk na rok szkolny 2020/2021. Zmiany dotyczą okresu wrzesień – grudzień
2020 roku
2. SZS Dolny Śląsk zamierza przeprowadzić w tym okresie następujące finały dolnośląskie i poprzedzające je
finały strefowe:
- Szkolna Liga LA w ramach Licealiady – rzut jesienny w terminie 22.09.2020 w Oleśnicy ze zmianą
dotyczącą ilości zawodników w drużynie, która zmniejszona została do 10 osób
- Szkolna Liga LA w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zamiast jednej imprezy finałowej zaplanowano
4 imprezy z których wyniki korespondencyjnie zostaną użyte do stworzenie klasyfikacji Finału Dolnośląskiego.
Imprezy odbędą się: 23.09. w Polkowicach, 24.09. w Oleśnicy i Jeleniej Górze, 28.09. w Legnicy ze zmianą
dotyczącą ilości zawodników w drużynie, która zmniejszona została do 10 osób
- Dwubój nowoczesny w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej, który rozegrany zostanie
1.10.2020 w Nowej Rudzie zgodnie z regulaminem
- Strzelectwo w ramach Igrzysk Dzieci. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem w dniach
5-8.09.2020 we Wrocławiu
- Badminton w ramach wszystkich kategorii zostanie przesunięty na wcześniejsze terminy. Zamierzamy
przeprowadzić imprezy strefowe w drugiej połowie października i finał dolnośląski na przełomie października i
listopada
- Tenis stołowy w ramach wszystkich kategorii (zawody przeniesione z wiosny 2021). Zamierzamy
przeprowadzić zawody strefowe do 20.11., a finał na przełomie listopada i grudnia 2020
- Pływanie w ramach wszystkich kategorii (zawody przeniesione z wiosny 2021). Zamierzamy przeprowadzić
zawody strefowe do końca listopada, a finał na początku grudnia 2020
- Szachy dla wszystkich kategorii. Finał zamierzamy zorganizować w podanym w Kalendarzu terminie
3. Przeniesione zostają na termin po Nowym Roku strefy i finały dolnośląskie w grach zespołowych: unihokej i
koszykówka. Decyzja w sprawie koszykówki 3 x 3 zostanie podjęta w terminie późniejszym
4. Rekomendujemy organizację zawodów powiatowych w sztafetowych biegach przełajowych, z tym, że liczba
zawodników drużyny została zmniejszona do 6. W przypadku gdy do 15.10.2020 odbędą się zawody powiatowe
w minimum 21 powiatach zamierzamy przeprowadzić pod koniec października Finał Dolnośląski. W przypadku,
gdy liczba ta będzie mniejsza finał zostanie przeniesiony na wiosnę 2021 roku
5. Od decyzji Powiatowych SZS zależy czy będą organizowane na terenie poszczególnych powiatów inne niż w/w
dyscypliny. Zwracamy się z prośbą o organizację zawodów powiatowych w dyscyplinach w których odbędą się
Finały Dolnośląskie, jeżeli wymagane są wcześniejsze eliminacje powiatowe, lub informację, która szkoła z
danego powiatu będzie go reprezentować w przypadku nieorganizowania imprezy powiatowej
6. Na wszystkich imprezach organizowanych przez SZS obowiązują Zasady Bezpieczeństwa na zawodach SZS
dołączone do tego pisma. Na imprezach strefowych i finałach dolnośląskich obowiązują Oświadczenia
uczestnika zawodów (zawodnika, opiekuna, sędziego i organizatorów). Rekomendujemy zbieranie takich
oświadczeń także podczas zawodów powiatowych i gminnych
7. Przypominamy o obowiązkowej rejestracji szkół w systemie SRS (www.srs.szs.pl). Prosimy o zgłoszenia
wstępne szkół na rok szkolny 2020/2021, a następnie zgłoszenia właściwe do poszczególnych imprez. Prosimy
także Koordynatorów powiatowych o bieżące wpisywanie do SRS planowanych przez Was imprez
8. Kalendarz Imprez SZS (bez modyfikacji) dostępny na stronie https://www.dolnoslaski.szs.pl/news/1893
Zarząd SZS „Dolny Śląsk” we Wrocławiu

