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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Indywidualnych Mistrzostw Szkolnego Związku Sportowego 

w Lekkiej Atletyce w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
 

 

Organizator 

 Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie 
 

Termin i miejsce zawodów: 

▪ 29 września 2022 r. (czwartek), stadion lekkoatletyczny Fundacji na Rzecz 

Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej, ul. Wolska 2, początek zawodów                      

o godz. 10.3o 
 

Program zawodów: 

• dziewczęta: 100m, 300m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą (3 kg), 

rzut oszczepem (500 g), rzut dyskiem (0,75 kg) 

• chłopcy: 100m, 300m, 1000m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą (5 kg), 

rzut oszczepem (600 g), rzut dyskiem (1 kg) 
 

Uczestnicy: 

• Dzieci i młodzież szkolna (ur. w latach 2008 - 2009): 

 po 20 zawodników (w konkurencjach indywidualnych) z 25 powiatów 

województwa podkarpackiego, 

 uczestnicy Mistrzostw Polski Młodzików – Lublin, dn. 25-26.09.2022 r. 

• Z jednego powiatu nie może wystartować więcej niż 3 zawodników                        

w 1 konkurencji (nie dotyczy uczestników MP Młodzików). 

• Każdy zawodnik może startować tylko w 1 konkurencji indywidualnej.        
 

Dokumenty do weryfikacji: 

o Zgłoszenia imienne zawodników (z pieczątką szkoły i podpisem dyrektora) 

należy wydrukować z SYSTEMU REJESTRACJI SZKÓŁ. Bez zgłoszenia   

z SRS zawodnicy nie będą dopuszczeni do startu!  

SRS będzie czynny do dnia 27.09.2022 r. do godz. 12.oo. W zgłoszeniu                 

w uwagach należy podać konkurencję, w której zawodnik będzie startował.  

o Ważne legitymacje szkolne. 
 

Finansowanie: 

❑ Koszty organizacyjne (wynajem stadionu, obsługa techniczna, sędziowska                                              

i medyczna, nagrody: dyplomy i medale) pokrywają organizatorzy. 

❑ Koszty uczestnictwa (przejazdy i wyżywienie) pokrywają uczestnicy we 

własnym zakresie. 
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Nagrody: 

 za miejsca 1 - 3 indywidualnie - medale, 

 za miejsca 1 - 6 indywidualnie - dyplomy. 
 

Sprawy różne: 

 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem zamieszczonym                     

w „Kalendarzu szkolnych imprez sportowych” str. 37. 

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym komunikacie i regulaminie 

decyzję podejmują: przedstawiciel PW SZS oraz sędzia główny zawodów. 

 Prosimy o przestrzeganie limitów ilościowych (punktowani będą tylko 

zawodnicy wg wykazu dostarczonego przez Powiatowe SZS przed zawodami). 

Nie ma startów poza konkurencją. 

 Zgłoszenia imienne na kartkach startowych należy oddawać w biurze zawodów 

do godz. 10.oo w dniu zawodów.  

 Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest opłacenie przez szkołę rocznej 

zryczałtowanej opłaty startowej. 

 
           

Dyrektor 
                  PW SZS w Rzeszowie 

 
                          Jacek Bigus 

 

 

 


