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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 
SZKOLNEJ DRUŻYNOWEJ LIGI LEKKOATLETYCZNEJ 

XIX IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
ZAWODY STREFOWE 

ROK SZKOLNY 2017/2018 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 

system rejestracji szkół srs.szs.pl  

 

Uczestnictwo 
W mistrzostwach uczestniczyć może młodzież urodzona w roku 2002-2004.  
ZESPÓŁ LICZY MAKSYMALNIE 15 ZAWODNICZEK i/lub ZAWODNIKÓW.  
W zawodach strefowych startują zwycięzcy zawodów powiatowych (organizator dopuszcza do udziału 
w zawodach jeden zespół z powiatu w którym nie zostały rozegrane zawody). Na podstawie 
komunikatu końcowego z zawodów powiatowych (przesłanego mailowo na adres 
szswielkopolska.aga@wp.pl) organizator dopuści dwie drużyny z powiatu. Organizator zastrzega 
sobie możliwość dopuszczenia proporcjonalnie kolejnych zespołów z wybranych powiatów zgodnie z 
ilością szkół startujących w zawodach powiatowych. O ostatecznej ilości szkół startujących w 
zawodach strefowych zadecyduje organizator ze względu na ilość zgłoszeń i możliwości 
organizacyjne. Zawody strefowe planowane są w Ostrowie i Pile, a finał wojewódzki w Poznaniu. 
 
Zgłoszenia 
Zgłoszenia dokonują powiatowi organizatorzy sportu do dnia 30.04.2018, mailowo na adres 
szswielkopolska.aga@wp.pl. Po zamknięciu listy szkół dopuszczonych do udziału w zawodach 
strefowych, imiennego zgłoszenia dokonują opiekunowie zgodnie z komunikatem organizacyjnym nr 
2. Organizator w zależności od ilości zgłoszonych do rywalizacji szkół dokona podziału na strefy. 
Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia zawodów ukaże się na stronie szs.wielkopolska.pl 
po zakończeniu naboru.  
 
Punktacja  
- osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych. 
- na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych wyników. 
 
Program 
dziewczęta – 80 m ppł.(wys. 76,2 rozstaw-12-8-12), 100 m, 300 m, 600 m, 4 x 100 m,  skok w dal, 
skok wzwyż, kula 3 kg, oszczep 500 g, rzut dyskiem (0,75 kg)  
chłopców – 110 m ppł.(wys. 91,4 rozstaw- 13,60-8,90-16,30), 100 m, 300 m, 1000 m, 4 x 100 m, skok 
w dal, skok wzwyż, kula 5 kg, oszczep 600 g, rzut dyskiem (1,0kg) 
Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZLA z pominięciem falstartów. 
Uwagi: 
1. Uczeń może startować w jednej konkurencji technicznej lub biegowej i w sztafecie,  

2. Zespół musi wystartować co najmniej w 5 konkurencjach, 
3. W jednej konkurencji szkoła może wystawić maksymalnie 3 zawodników, 
4. Szkoła ma prawo wystawić jedną sztafetę dziewcząt i jedna sztafetę chłopców, 
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Sposób przeprowadzenia zawodów  
 w biegach serie na czas,  
 w biegu finałowym na 100m wystartują zawodnicy zgodnie z komunikatem organizacyjnym 

zawodów, 
 w konkurencjach technicznych - 4 próby finałowe,  
 wysokość początkowa w skoku wzwyż: dziewczęta 125 cm chłopcy 135cm  
 na odprawie opiekunowie ekip otrzymają program minutowy zawodów 
Awans do finału wojewódzkiego uzyska min. 6 najlepszych drużyn dziewcząt i chłopców 
z zawodów strefowych oraz 3 najlepszych zawodników z każdej konkurencji. Zawodnicy 
indywidualni, których szkoła nie otrzymała punktów do współzawodnictwa za start w zawodach 
strefowych, za start w Finale zdobędą dla szkoły 1 pkt i współczynnik do współzawodnictwa szkół. 
 

 


