
 

 

 

 

 

 

 

L.dz. 083/2021         Białystok, 20.05.2021 

 

 

Dyrektorzy  

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych  

Województwa Podlaskiego  
 

 

Szanowni Państwo, 

Miło jest mi poinformować, że po długiej przerwie spowodowanej realizacją edukacji w formie 

zdalnej oraz wprowadzeniem restrykcji uniemożliwiających prowadzenie Współzawodnictwa Sportowego 

Szkół, Zarząd Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego podjął decyzję  

o umożliwieniu dzieciom i młodzieży udziału w międzyszkolnej rywalizacji sportowej. W związku  

z krótkim okresem, jaki pozostał nam do zakończenia roku szkolnego, postanowiliśmy zorganizować 

jedynie część imprez zaplanowanych w kalendarzu sportowym 2020/2021. Będą to imprezy, które można 

zorganizować na świeżym powietrzu oraz dużej przestrzeni basenowej (Aquapark w Suwałkach). Imprezy 

te zorganizowane będą jako bezpośrednie Finały Wojewódzkie, z pominięciem eliminacji powiatowych  

i półfinałów wojewódzkich. (Terminarz imprez w załączeniu). 

Dziękując Państwu za start Waszych reprezentacji w trudnym okresie jesiennego 

Współzawodnictwa oraz mając świadomość, że nie uda nam się w tak krótkim czasie, jaki nam pozostał 

zorganizować około 50% zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 imprez, Zarząd PW SZS podjął 

również decyzję, by w bieżącym roku szkolnym Współzawodnictwo Sportowe Szkół wzorem roku 

ubiegłego, również pozostawić nierozstrzygnięte. W związku z powyższym udział  

w imprezach sportowych, które odbędą się w czerwcu nie będzie skutkował przyznaniem szkołom punktów 

do Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół. 

Kwestie, o których wspomniałem wyżej nie dotyczą organizowanego przez PW SZS 

Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Białegostoku, do ukończenia którego pozostało 

zorganizowanie jedynie 5 imprez. Zatem Współzawodnictwo Sportowe Szkół o Puchar Prezydenta Miasta 

Białegostoku zostanie rozstrzygnięte. Więcej informacji w tej kwestii można znaleźć na naszej stronie 

internetowej (https://pwszs.bialystok.pl/grupa-centralna). 

https://pwszs.bialystok.pl/grupa-centralna


 

Przyłączając się do apelu Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji narodowej, prosimy  

o zachęcanie uczniów do podejmowania aktywności fizycznej w jak największym zakresie, szczególnie  

w przestrzeni otwartej: lasach, parkach i boiskach, co umożliwi szybki powrót poziomu ich sprawności  

i wydolności fizycznej do stanu sprzed pandemii. Tych uczniów, którzy spragnieni są rywalizacji sportowej  

z rówieśnikami, zachęcamy do skorzystania z czerwcowej oferty imprez Szkolnego Związku Sportowego. 

Zapewniamy, że zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych dołożymy wszelkich starań, aby organizowane 

przez nas zawody były bezpieczne pod względem epidemiologicznym. Zwracamy się zatem z prośbą, aby 

przed wyjazdem na zawody upewnić się, że w zespole nie ma osób, których stan zdrowia mógłby budzić 

wątpliwość sędziów czy innych uczestników rywalizacji. 

 

Z poważaniem 

 

        PREZES 

Podlaskiego Wojewódzkiego  

Szkolnego Związku Sportowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KALENDARZ  

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 

SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA PODALSKIEGO  
 

 
II  PÓŁROCZE  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021 

 

LP. NAZWA IMPREZY TERMIN I MIEJSCE TERMIN ZGŁOSZEŃ W SRS UWAGI 

1. Pływanie ID, IMS, LIC Do ustalenia 
25.05.2021 

Imienne …………….. 

Max. 3 osoby w stylu 

Bezpośredni Finał Wojewódzki 

2. Czwórbój LA 

8.06.2021, godz. 10.00 

Białystok, Lekkoatletyczny 

Stadion BOSiR 

25.05.2021 

Imienne 31.05.2021 

podać rodzaj skoku, 

Bezpośredni Finał Wojewódzki 

3. 
Drużynowe Biegi 

Przełajowe ID, IMS 

10.06.2021 

Białystok, Las Pietrasze 

25.05.2021 

Imienne 2.06.2021 

Bezpośredni Finał Wojewódzki 

Max 3 zawodników w 

roczniku 

4. ID w lekkiej atletyce 

19.06.2021, godz. 10.00 

Białystok, Lekkoatletyczny 

Stadion BOSiR 

25.05.2021 

Imienne 11.06.2021 

 

Bezpośredni Finał Wojewódzki 

Max. 3 zawodników w 

konkurencji 

5. IMS w lekkiej atletyce 
16.06.2021, godz. 10.00 

Lekkoatletyczny Stadion BOSiR 

25.05.2021 

Imienne 9.06.2021 

Bezpośredni Finał Wojewódzki 

Max. 3 zawodników w 

konkurencji 

6. 
Siatkówka plażowa, 

IMS, LIC 
1.06.2021, Suwałki  25.05.2021 

 

 

Uwagi: 
 

 Obowiązują Regulaminy Szczegółowe poszczególnych dyscyplin na rok szkolny 2020/2021. 
 

 Wszystkie zawody organizowane będą jako bezpośrednie Finały Wojewódzkie (bez półfinałów). 
 

 Zgłoszenia do udziału w poszczególnych zawodach należy dokonywać tylko za pomocą SRS; 
 

 Do 25.05.2021 należy zadeklarować w SRS chęć udziału w  zawodach poprzez zgłoszenie w danej 
dyscyplinie choćby jednego zawodnika. 

 
 Bieżące informacje związane z przebiegiem współzawodnictwa dostępne są na stronie internetowej 

www.pwszs.bialystok.pl                                                  


