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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

W 4-BOJU LEKKOATLETYCZNYM 

 
Organizatorzy: 

• Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie 
 

Miejsce i termin zawodów: 

Stadion lekkoatletyczny CWKS „Resovia” Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22 

30.05.2017 r. (wtorek)   godz. 10.3o   dziewczęta  (2004 i młodsi) 

31.05.2017 r. (środa)  godz. 10.3o  chłopcy       (2004 i młodsi) 
 

Uczestnictwo: 

W zawodach prawo startu mają drużyny ze szkół podstawowych, które zajęły 

pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych oraz 3 najlepsze szkoły                           

z pozostałych miejsc w województwie.  

Drużyna składa się z 6 zawodników (-czek). 

Prawo startu mają również najlepsi zawodnicy (indywidualnie)                           

z eliminacji powiatowych, jeżeli ich zespół nie awansował do finału. 
 

Program zawodów: 

 Dziewczęta: bieg na 60m, rzut piłeczką palantową, skok w dal (ze strefy 1m) 

lub skok wzwyż, bieg na 600m,  

 Chłopcy: bieg na 60m, rzut piłeczką palantową, skok w dal (ze strefy 1m)        

lub skok wzwyż, bieg na 1000m, 

Zawody zostaną przeprowadzone wg regulaminu zamieszczonego                           

w „Kalendarzu szkolnych imprez sportowych”. 
 

Punktacja: 

Zawody będą prowadzone w formie drużynowej. Na wynik zespołu składa się                    

5 najlepszych wyników. Wyniki przeliczane będą na punkty wg tabel 

lekkoatletycznych (na stronie www.szs.rzeszow.pl). 

Wyróżnienia otrzymają również najlepsi zawodnicy indywidualnie. 
 

Dokumenty do weryfikacji: 

• zbiorowe listy zawodników wygenerowane z Systemu Rejestracji Szkół, 

• opłacona roczna zryczałtowana opłata startowa; 
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• protokół zbiorczy (będą rozdawane w dniu zawodów), 

• legitymacje szkolne. 
 

Finansowanie: 

Koszty organizacyjne (wynajem stadionu, sędziowie, opieka medyczna, 

dyplomy, puchary, medale, napoje) pokrywa PW SZS w Rzeszowie.  

Koszty udziału (przejazd, wyżywienie) szkoły pokrywają we własnym zakresie. 

Zwycięzcy zawodów awansują do Finału Ogólnopolskiego IMS (Olecko,                            

dn. 8-10.06.2017 r.) 

 
 

           Dyrektor  

            PW SZS w Rzeszowie 

                    Jacek Bigus 

 


