Szkoła nr 2 za wzór Bronka ma.
Program
43 Memoriału im. Bronisława Czecha
w Szkole Podstawowej nr 2
Zakopane
I. Dnia 24.02.2020 (poniedziałek) o godz. 8.00 złożenie wiązanki na grobie Bronisława
Czecha „Na Pęksowym Brzyzku”.
II. Godz. 8.30 Uroczyste otwarcie 43 Memoriału Bronisława Czecha w Szkole
Podstawowej nr 2 w sali gimnastycznej.
PROGRAM ZAWODÓW - BIEGI NARCIARSKIE
Godz. 9.30 -wyjazd pierwszej grupy na zawody biegowe – Kościelisko Chotarz
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

uczniowie – z poszczególnych klas wyjeżdżają ze szkoły pod opieką
wyznaczonych nauczycieli o ustalonej porze (wg. tabeli),
rada rodziców zapewnia zawodnikom bezpłatny przejazd busem na szkolne
zawody,
obowiązkiem ucznia i rodzica jadących na te zawody własnym transportem jest
osobiste poinformowanie nauczycieli - sędziów o przybyciu na zawody,
po przybyciu na miejsce startu uczniowie otrzymają numery startowe,
wszyscy uczniowie są stosownie ubrani do okoliczności (obuwie, ocieplacze,
czapki, rękawiczki),
sprzęt można mieć własny lub wypożyczyć na miejscu (wypożyczamy szkolny
sprzęt),
zawody będą się odbywać techniką klasyczną,
sztafeta rodzinna startuje po danej kategorii w której bierze udział Państwa
dziecko,
w skład sztafety mogą wchodzić członkowie rodzin z różnicą co najmniej
pokolenia,
powrót busem pod opieką wyznaczonych nauczycieli o ustalonej porze (wg.
tabeli),
obowiązkiem ucznia i rodzica wracających z zawodów wlasnym transportem jest
osobiste poinformowanie nauczycieli o powrocie do szkoły.
Lekcje w szkole odbywają się wg podziału godzin.

Biegi narciarskie Kościelisko Chotarz
24.02.2020r. tj. poniedziałek
90 indywidualne
21 sztafet

Ilość
zgłoszonych
gości
Wyjazd
uczniów ze
szkoły
Start
poszczególnych
klas
Powrót do
szkoły

Kl.0,I i II
16 ind
7 sztafet

Kl.IIIi IV
18 ind
3 sztafety

Kl. ViVI
32 ind
8 sztafet

Kl.VIIiVIII
24 ind
3 sztafety

9:30

10:10

10:40

11:10

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:3012:00

10:30

11:00

11:30

12:00

Osoby odpowiedzialne:
Sędziowie:
P. Marta Buńda
P. Renata Wołowiec-Mitan
P. Janusz Wiercioch
+ 3 rodziców na trasie i mecie.
Wypożyczanie sprzętu: P. Barbara Siepak + 2 rodziców.
Transport: P. Bożena Duda, P. Ada Gruszka + 1rodzic + 1 obsługa
Opieka medyczna: Doktor Narcyz Sadłoń.
Poczęstunek: 4 rodziców.
Wykonywanie zdjęć podczas zawodów: 1 rodzic.

PROGRAM ZAWODÓW - ZAWODY ŁYŻWIARSKIE
W dniu 27.02.2020 (czwartek) odbędą się zawody łyżwiarskie w COS Zakopane.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

uczniowie – z poszczególnych klas wyjeżdżają ze szkoły pod opieką
wyznaczonych nauczycieli o ustalonej porze (wg. tabeli),
rada rodziców zapewnia zawodnikom bezpłatny przejazd busem na szkolne
zawody,
obowiązkiem ucznia i rodzica jadących na te zawody własnym transportem
jest osobiste poinformowanie nauczycieli - sędziów o przybyciu na lodowisko,
po przybyciu na miejsce startu uczniowie otrzymają szarfy startowe,
wszyscy uczniowie są stosownie ubrani do okoliczności (obuwie, ocieplacze,
czapki, rękawiczki),
sprzęt można mieć własny lub wypożyczyć na miejscu (wypożyczamy szkolny
sprzęt),
zawody odbywają się na łyżwach krótkich,
każdy zawodnik musi mieć kask,
sztafeta rodzinna startuje po danej kategorii w której bierze udział Państwa
dziecko,
w skład sztafety mogą wchodzić członkowie rodzin z różnicą co najmniej
pokolenia,
powrót busem pod opieką wyznaczonych nauczycieli o ustalonej porze (wg.
tabeli),
obowiązkiem ucznia i rodzica wracających z zawodów własnym transportem
jest osobiste poinformowanie nauczycieli o powrocie do szkoły.
Lekcje w szkole odbywają się wg podziału godzin.

Zawody łyżwiarskie w COS Zakopane
27.02.2020r. tj. Czwartek
115 indywidualnie
19 sztafet
Ilość
zgłoszonych
gości
Wyjazd
uczniów ze
szkoły
Start
poszczególnych
klas
Powrót do
szkoły

KL.0,IiII
16 ind
5 sztafet

Kl.IIIiIV
28 ind
5 sztafet

Kl.ViVI
43 ind
7 sztafet

Kl.VIIiVIII
28 ind
2 sztafety

7:50

8:30

9:15

8:30-9:00

9:00-9:30

9:45-10:45

10:45-11:30

9:00

9:30

10:45

11:30

9:45

Osoby odpowiedzialne:
Sędziowie:
P. Marta Buńda
P. Renata Wołowiec-Mitan
P. Janusz Wiercioch
P. Tomasz Szybka
+ 2 rodziców na trasie.
Wypożyczanie sprzętu: P. Barbara Siepak + 2 rodziców.
Transport: P. Bożena Duda, P. Ada Gruszka + 1 rodzic + 1 obsługa
Opieka medyczna: Doktor Narcyz Sadłoń.
Poczęstunek: 4 rodziców.
Wykonywanie zdjęć podczas zawodów: 1 rodzic.

PROGRAM ZAWODÓW - DZIEŃ GŁÓWNY
2.03.2020r (poniedziałek)
W dniu 02.03.2020r (poniedziałek), na stoku w Witowie (Witów-ski) odbędą się
główne zawody 43 Memoriału im. Bronisława Czecha.
W związku z tym informujemy, że:
• w tym dniu nie ma lekcji;
• uczniowie wszystkich klas spotykają się w szkole z wychowawcami o ustalonej
przez nich porze (wg. tabeli);
• każda klasa powinna sama zapewnić sobie przejazd busem na szkolne zawody;
• obowiązkiem ucznia i rodzica jadących na te zawody własnym transportem jest
osobiste poinformowanie wychowawcy o przybyciu na miejsce;
• wszyscy uczniowie są stosownie ubrani do okoliczności (obuwie, ocieplacze,
czapki, rękawiczki);
• każdy uczestnik zawodów musi posiadać wlasny sprzęt (narty zjazdowe, deskę
snowboardową, kask);
• w przypadku nie stawienia się na miejsce startowe o wyznaczonym czasie
następuje dyskwalifikacja;
• w konkurencjach: slalom, snowboard, “jabłuszka” obowiązkowo zawodnicy
muszą startować w kaskach;
• zawodnicy otrzymują od wychowawcy numery startowe w konkurencji-slalom i
snowboard;
• przed tymi konkurencjami jest jeden zjazd próbny
• po slalomie, na tych samych numerach dzieci jadą na snowboardach;
• po tych zakończonych konkurencjach oddają numery startowe wychowawcy, a
następnie pod jego opieką przechodzą do następnej części programu;
• w konkurencji sprzęt dowolny startujemy na jabłuszkach, które udostępnia szkoła;
• na stoku stosujemy się ściśle do wskazań wychowawcy;
• uczniowie nie mogą oddalać się od wychowawcy (opiekuna) bez jego zgody;
• uczniowie kibicujący koleżankom i kolegom oraz startujący w zawodach nie
mogą utrudniać organizacji zawodów. Odstępstwa od tej reguły mogą
spowodować dyskwalifikację zawodnika lub całej klasy;
• powrót busem pod opieką wychowawcy o ustalonej porze (wg. tabeli);
• bezpośrednio ze stoku rodzice lub opiekunowie mogą zabrać swoje dziecko tylko
wówczas, gdy potwierdzą to podpisem u wychowawcy. Jeśli chcemy, aby zabrał
nasze dziecko ktoś inny niż rodzic, należy przedstawić pisemną prośbę od rodzica
(lub opiekuna) o zezwolenie na samodzielny powrót ze stoku do domu i tę
karteczkę przekazać wychowawcy;
• podczas zawodów uczniowie będą mieć poczęstunek, natomiast nie ma w tym
dniu obiadów.

Główne zawody Witów -ski
03.03.2020r. poniedziałek
171 slalom, 35 snowboard,wszystkie klasy- jabłuszka
Ilość
zgłoszonych
gości
Wyjazd
uczniów ze
szkoły
Start slalom
Start
jabłuszka
Poczęstunek
Powrót do
szkoły

KL.0,IiII
43 slalom
4 snow

Kl.IIIiIV
46 slalom
8 snow

Kl.ViVI
53 slalom
12 snow

Kl.VIIiVIII
29 slalom
11 snow

8:00

8:15

9:00

9:15

9:00

11:00

10:00

12:00

11:00
10:00

9:00
10:00

12:00
11:00

10:00
11:00

12:00

12:00

13:00

13:00

Osoby odpowiedzialne:
Koordynator zawodów: Marta Buńda
Slalom narciarski oraz snowboard:
P. Janusz Wiercioch,
MOSiR,
1 rodzic na trasie, 2 sędziów bocznych(rodzice) 2 rodziców na mecie + 1 obsługa
Jabłuszka:
P. Renata Wołowiec-Mitan,+1 Rodzic (P. Janik),
Meta-P. B Pilarska, P. A. Gruszka +2 rodziców +1 obsługa
Trasa i pomoc w wywiezieniu dzieci:
P.Tomasz Szybka + rodzice
Transport:
Wychowawcy, opiekunowie poszczególnych klas
Opieka medyczna: Doktor Narcyz Sadłoń, P. Klemens Gąsienica-Mracielnik.
Obsługa wyciągu dół, góra: 4 obsługa
Poczęstunek: Rada Rodziców.
Wykonywanie zdjęć podczas zawodów: 1 rodzic.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych.
Termin zakończenia Memoriału zostanie podany w późniejszym terminie.

