
 

 

 

 

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y 

FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO GIMNAZJADY  

W LIDZE LEKKOATLETYCZNEJ 
 

Organizatorzy: 

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie 
 

Miejsce i termin zawodów: 

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

24.05.2017 r. (środa) godz. 10.3o  (dziewczęta i chłopcy) 

Zgłoszenia na kartkach startowych i protokoły zbiorcze należy złożyć w biurze zawodów 

najpóźniej pół godziny przed zawodami. 
 

Uczestnictwo: 

W zawodach prawo startu mają drużyny z gimnazjów, które zajęły pierwsze miejsca                             

w eliminacjach powiatowych oraz 3 najlepsze szkoły z pozostałych miejsc                                           

w województwie. Obowiązują roczniki zawodników 2001 i młodsi. 
 

Program zawodów: 

 Dziewczęta: 100m, 300, 600m, 80m ppł, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem 

(500g), pchnięcie kulą (3kg), rzut dyskiem (0,75kg), 4x100m,  

 Chłopcy: 100m, 300m, 1000m, 110m ppł, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem 

(600g), pchnięcie kulą (5kg), rzut dyskiem (1kg), 4x100m, 

Powyższy sprzęt obowiązuje dla wszystkich roczników. Wysokość i rozstaw płotków jak 

dla młodzików. Zawodnik może brać udział w jednej konkurencji indywidualnej                                 

i w sztafecie. Zespół musi wystartować minimum w 5 konkurencjach. W jednej konkurencji 

szkoła może wystawić max. 3 zawodników. Szkoła ma prawo wystawić 1 sztafetę. 
 

Punktacja: 

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

12 najlepszych wyników. Wyniki przeliczane będą na punkty wg tabel lekkoatletycznych 

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

Dokumenty do weryfikacji: 

• zbiorowa lista zawodników wygenerowana z Systemu Rejestracji Szkół, podpisana 

przez Dyrektora Szkoły, 

• protokół zbiorczy (w załączeniu), 

• indywidualne kartki startowe (wypełnione i pocięte) wg wzoru w załączeniu, 

• 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. 
 

Sprawy różne: 

• Autokary i busy prosimy parkować przed stadionem (wjazd od strony lodowiska). 

 

 

 



                  PROTOKÓŁ 

DRUŻYNOWE ZAWODY W LEKKIEJ ATLETYCE 

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 
 

/ pieczątka szkoły / 
 

S Z K O Ł A – GIMNAZJUM NR................................................................................................................................. . 
 

Miejsce i data zawodów:  
 

Wyniki :   

DZIEWCZĘTA  CHŁOPCY 
konkurencja                               nazwisko i imię     rocznik       wynik      punkty 
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R a z e m   p u n k t y : 
 

           

 

         Miejsce zespołu: ______________________ 

--------------------------------------- 

/ Nauczyciel / opiekun zespołu / 



Nazwisko i imię _______________________________ 

Szkoła ______________________________________ 

Gmina ____________________ Powiat ____________ 

Rok urodzenia ________ Konkurencja _____________ 

Seria __________________ Tor __________________ 

_______  _______  ______  _______  _______  _____ 
(mierzone czasy lub wyniki poszczególnych prób) 

Wynik oficjalny _________________ Miejsce ___________ 

 

Nazwisko i imię _______________________________ 

Szkoła ______________________________________ 

Gmina ___________________ Powiat _____________ 

Rok urodzenia ________ Konkurencja _____________ 

Seria ___________________ Tor _________________ 

_______  _______  ______  _______  _______  _____ 
(mierzone czasy lub wyniki poszczególnych prób) 

Wynik oficjalny _________________ Miejsce ___________ 

 

Nazwisko i imię _______________________________ 

Szkoła ______________________________________ 

Gmina ___________________ Powiat _____________ 

Rok urodzenia ________ Konkurencja _____________ 

Seria ___________________ Tor _________________ 

_______  _______  ______  _______  _______  _____ 
(mierzone czasy lub wyniki poszczególnych prób) 

 

Wynik oficjalny _________________ Miejsce ___________ 

 

Nazwisko i imię _______________________________ 

Szkoła ______________________________________ 

Gmina ___________________ Powiat _____________ 

Rok urodzenia ________ Konkurencja _____________ 

Seria __________________ Tor __________________ 

_______  _______  ______  _______  _______  _____ 
(mierzone czasy lub wyniki poszczególnych prób) 

 

Wynik oficjalny _________________ Miejsce ___________ 

 

Nazwisko i imię _______________________________ 

Szkoła ______________________________________ 

Gmina ___________________ Powiat _____________ 

Rok urodzenia ________ Konkurencja _____________ 

Seria ___________________ Tor _________________ 

_______  _______  ______  _______  _______  _____ 
(mierzone czasy lub wyniki poszczególnych prób) 

Wynik oficjalny _________________ Miejsce ___________ 

 

Nazwisko i imię _______________________________ 

Szkoła ______________________________________ 

Gmina ___________________ Powiat _____________ 

Rok urodzenia ________ Konkurencja _____________ 

Seria ___________________ Tor _________________ 

_______  _______  ______  _______  _______  _____ 
(mierzone czasy lub wyniki poszczególnych prób) 

Wynik oficjalny _________________ Miejsce ___________ 

 

Nazwisko i imię _______________________________ 

Szkoła ______________________________________ 

Gmina ___________________ Powiat _____________ 

Rok urodzenia ________ Konkurencja _____________ 

Seria ___________________ Tor _________________ 

_______  ______  ______  _______  _______  ______ 
(mierzone czasy lub wyniki poszczególnych prób) 

 

Wynik oficjalny _________________ Miejsce ___________ 

 

Nazwisko i imię _______________________________ 

Szkoła ______________________________________ 

Gmina ___________________ Powiat _____________ 

Rok urodzenia ________ Konkurencja _____________ 

Seria ___________________ Tor _________________ 

______  _______  ______  _______  _______  ______ 
(mierzone czasy lub wyniki poszczególnych prób) 

Wynik oficjalny _________________ Miejsce ___________ 

 


