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lp. ID Dyscyplina 

Etap 
powiatowy 

Kategori
a dz, ch, 
dz+ch 

Planowany termin    
Etap 
ponadpowiatowy 

Kategor
ia dz, 

ch, 
dz+ch 

 

Planowany termin 
(miesiąc) 

1. ID  
Sztafetowe biegi 
przełajowe 

powiat dz do 1 października   finał dz październik 

2. ID  
Sztafetowe biegi 
przełajowe 

powiat ch do 1 października   finał ch październik 

3. ID  Koszykówka 3x3 powiat dz do 1 października   finał dz październik 

4. ID  Koszykówka 3x3 powiat ch do 1 października   finał ch październik 

5. ID  Pływanie powiat dz wg.  zgłoszeń   finał dz wrzesień 

6. ID  Pływanie powiat ch wg. zgłoszeń   finał ch wrzesień 

7. ID  Unihokej powiat dz 

do 25 
października 

  półfinał dz listopad 

8. ID  Unihokej powiat dz   półfinał dz listopad 

9. ID  Unihokej powiat dz   półfinał dz listopad 

10. ID  Unihokej powiat dz   półfinał dz listopad 

11. ID  Unihokej powiat dz   finał dz grudzień 

12. ID  Unihokej powiat ch   półfinał ch listopad 

13. ID  Unihokej powiat ch   półfinał ch listopad 

14. ID  Unihokej powiat ch   półfinał ch listopad 

15. ID  Unihokej powiat ch   półfinał ch listopad 

16. ID  Unihokej powiat ch   finał ch grudzień 

17. ID  Tenis stołowy powiat dz 

do 25 
października 

  półfinał dz listopad 

18. ID  Tenis stołowy powiat dz   półfinał dz listopad 

19. ID  Tenis stołowy powiat dz   finał dz grudzień 

20. ID  Tenis stołowy powiat ch   półfinał ch listopad 

21. ID  Tenis stołowy powiat ch   półfinał ch listopad 

22. ID  Tenis stołowy powiat ch   finał ch grudzień 

23. ID  Badminton powiat dz 

do 25 
października 

  półfinał dz listopad 

24. ID  Badminton powiat dz   półfinał dz listopad 

25. ID  Badminton powiat dz   finał dz grudzień 

26. ID  Badminton powiat ch   półfinał ch listopad 

27. ID  Badminton powiat ch   półfinał ch listopad 

28. ID  Badminton powiat ch   finał ch grudzień 

29. ID  Szachy powiat dz+ch do 15 listopada   finał dz+ch listopad 



lp. IMS Dyscyplina 
Etap 
powiatowy 

Kategori
a dz, ch, 
dz+ch 

Planowany termin    
Etap 
ponadpowiatowy 

Kategor
ia dz, 

ch, 
dz+ch 

 

Planowany termin 
(miesiąc) 

1. IMS 
Sztafetowe biegi 
przełajowe 

powiat dz do 1 października   finał dz październik 

2. IMS 
Sztafetowe biegi 
przełajowe 

powiat ch do 1 października   finał ch październik 

3. IMS Koszykówka 3x3 powiat dz do 1 października   finał dz październik 

4. IMS Koszykówka 3x3 powiat ch do 1 października   finał ch wrzesień 

5. IMS Pływanie powiat dz wg. zgłoszeń   finał dz wrzesień 

6. IMS Pływanie powiat ch wg. zgłoszeń   finał ch październik 

7. IMS Unihokej powiat dz 

do 25 
października 

  półfinał dz listopad 

8. IMS Unihokej powiat dz   półfinał dz listopad 

9. IMS Unihokej powiat dz   półfinał dz listopad 

10. IMS Unihokej powiat dz   półfinał dz listopad 

11. IMS Unihokej powiat dz   finał dz grudzień 

12. IMS Unihokej powiat ch   półfinał ch listopad 

13. IMS Unihokej powiat ch   półfinał ch listopad 

14. IMS Unihokej powiat ch   półfinał ch listopad 

15. IMS Unihokej powiat ch   półfinał ch listopad 

16. IMS Unihokej powiat ch   finał ch grudzień 

17. IMS Tenis stołowy powiat dz 

do 25 
października 

  półfinał dz listopad 

18. IMS Tenis stołowy powiat dz   półfinał dz listopad 

19. IMS Tenis stołowy powiat dz   finał dz grudzień 

20. IMS Tenis stołowy powiat ch   półfinał ch listopad 

21. IMS Tenis stołowy powiat ch   półfinał ch listopad 

22. IMS Tenis stołowy powiat ch   finał ch grudzień 

23. IMS Badminton powiat dz 

do 25 
października 

  półfinał dz listopad 

24. IMS Badminton powiat dz   półfinał dz listopad 

25. IMS Badminton powiat dz   finał dz grudzień 

26. IMS Badminton powiat ch   półfinał ch listopad 

27. IMS Badminton powiat ch   półfinał ch listopad 

28. IMS Badminton powiat ch   finał ch grudzień 

29. IMS Szachy powiat dz+ch do 15 listopada   finał dz+ch listopad 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

       



lp. Lic Dyscyplina 
Etap 
powiatowy 

Kategori
a dz, ch, 
dz+ch 

Planowany termin    
Etap 
ponadpowiatowy 

Kategor
ia dz, 

ch, 
dz+ch 

 

Planowany termin 
(miesiąc) 

1. Lic 
Sztafetowe biegi 
przełajowe 

powiat dz do 1 października   finał dz październik 

2. Lic 
Sztafetowe biegi 
przełajowe 

powiat ch do 1 października   finał ch październik 

3. Lic Koszykówka 3x3 powiat dz do 1 października   finał dz październik 

4. Lic Koszykówka 3x3 powiat ch do 1 października   finał ch październik 

5. Lic Unihokej powiat dz 

do 25 
października 

  półfinał dz listopad 

6. Lic Unihokej powiat dz   półfinał dz listopad 

7. Lic Unihokej powiat dz   półfinał dz listopad 

8. Lic Unihokej powiat dz   półfinał dz listopad 

9. Lic Unihokej powiat dz   finał dz grudzień 

10. Lic Unihokej powiat ch   półfinał ch listopad 

11. Lic Unihokej powiat ch   półfinał ch listopad 

12. Lic Unihokej powiat ch   półfinał ch listopad 

13. Lic Unihokej powiat ch   półfinał ch listopad 

14. Lic Unihokej powiat ch   finał ch grudzień 

15. Lic Tenis stołowy powiat dz 

do 25 
października 

  półfinał dz listopad 

16. Lic Tenis stołowy powiat dz   półfinał dz listopad 

17. Lic Tenis stołowy powiat dz   finał dz grudzień 

18. Lic Tenis stołowy powiat ch   półfinał ch listopad 

19. Lic Tenis stołowy powiat ch   półfinał ch listopad 

20. Lic Tenis stołowy powiat ch   finał ch grudzień 

21. Lic Badminton powiat dz 

do 25 
października 

  półfinał dz listopad 

22. Lic Badminton powiat dz   półfinał dz listopad 

23. Lic Badminton powiat dz   finał dz grudzień 

24. Lic Badminton powiat ch   półfinał ch listopad 

25. Lic Badminton powiat ch   półfinał ch listopad 

26. Lic Badminton powiat ch   finał ch grudzień 

27. Lic Szachy powiat dz+ch do15 listopada   finał dz+ch listopad 

 


