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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO IGRZYSK DZIECI 

W 3-BOJU LEKKOATLETYCZNYM 
 

 

Organizator: 

• Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie 
 

Miejsce i termin zawodów: 

• Stadion Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej,                           

ul. Wolska 2 

• 8.06.2022 r. (środa) godz. 10.3o - dziewczęta i chłopcy 
 

Uczestnictwo: 

W zawodach prawo startu mają:  

• drużyny ze szkół podstawowych, które zajęły pierwsze miejsca w 

eliminacjach powiatowych; 

• najlepsze 3 drużyny w województwie z pozostałych miejsc w eliminacjach 

powiatowych (decyzja w dniu 6.05.22 o godz. 15.oo);  

• warunkowo dopuszcza się z powiatów, które nie organizowały zawodów 

max. po 1 zespole (jeżeli zgłosi się więcej, to żadna drużyna nie zostanie 

dopuszczona do zawodów);  

Drużyna składa się z 5 zawodników (-czek) 
 

Program zawodów: 

• bieg na 60 m (serie na czas), 

• skok w dal (ze strefy), 

• rzut piłeczką palantową (80 g), 
 

Sposób przeprowadzenia zawodów: 

Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna. 
 

Punktacja: 

Wyniki przeliczane są na punkty według tabel lekkoatletycznych. Suma 

osiągniętych punktów za trzy konkurencje daje ostateczny rezultat każdego 

zawodnika. Na wynik drużyny składają się rezultaty 4 najlepszych zawodników 

(z 5 startujących). W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie 

lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone. Przy jednakowej liczbie 



punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 o wyższej lokacie 

decyduje wynik w trójboju najlepszego zawodnika. 
 

Sprawy różne: 

✓ Odprawa techniczna 30 minut przed zawodami. 

✓ Koszty organizacyjne (sędziowie, opieka medyczna, obsługa techniczna, 

dyplomy, puchary, medale) pokrywa PW SZS w Rzeszowie ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa 

Podkarpackiego natomiast koszty udziału pokrywają uczestniczące szkoły. 

✓ Obowiązują: 

• legitymacje szkolne; 

• zbiorowe listy zawodników wygenerowane z Systemu Rejestracji Szkół, 

wydrukowane i podpisane przez Dyrektora szkoły (SRS czynny do                  

godz. 12.oo w dniu 7.06.2022 r.); 

• protokół zbiorczy (będą wydawane przed zawodami).  

✓ Ze względu na planowaną dużą liczbę uczestników i mniejszy stadion                        

(1 skocznia w dal) proszę się nastawić na dłuższe zawody.   

        
Dyrektor  

              PW SZS w Rzeszowie 

                       Jacek Bigus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


