
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

I rzutu Szkolnej Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej 

dla szkół ponadgimnazjalnych 
 

Terminy i miejsca zawodów: 

30.09.2014. godz. 10.oo Stalowa Wola – stadion MOSiR, ul. Staszica 

(szkoły z powiatów: stalowowolskiego, Tarnobrzega gr., 

tarnobrzeskiego, niżańskiego) 

25.09.2014. godz. 10.oo Mielec, stadion LKS „Stal” Mielec, ul. Kusocińskiego        

(szkoły z powiatów: mieleckiego, dębickiego, 

kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego) 

24.09.2014. godz. 10.oo Krosno - stadion MOSiR, ul. Bursaki 

(szkoły z powiatów: Krosna gr., krośnieńskiego, 

jasielskiego i strzyżowskiego) 

25.09.2014. godz. 10.oo Sanok – stadion MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 

(szkoły z powiatów: sanockiego, brzozowskiego, leskiego                

i bieszczadzkiego) 

02.09.2014. godz. 10.oo Rzeszów - stadion UR, ul. Wyspiańskiego 22 

(szkoły z powiatów: Rzeszów gr., rzeszowskiego, 

leżajskiego i łańcuckiego) 

02.10.2014. godz.10.oo Przemyśl - stadion przy CKZiU, ul. Dworskiego 

(szkoły z powiatów: Przemyśla gr., przemyskiego, 

lubaczowskiego, przeworskiego i jarosławskiego) 

Uczestnictwo: 

W zawodach startują reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych. Obowiązują roczniki 

zawodników 1995 – 98. 
 

Program zawodów: 

 dziewczęta: 100m, 400m, 800m, skok w dal, pchnięcie kulą (jun. mł. – 3 kg,       

jun. – 4 kg), sztafeta 4x100m,  

 chłopcy: 100m, 400, 1500m, skok w dal, pchnięcie kulą (jun. mł. – 5 kg,                          

jun. – 6 kg, sen. 7,26 kg), sztafeta 4x100m, 
 

Sprawy różne: 

 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem zamieszczonym                      

w „Kalendarzu szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2014/2015”. 

 Koszty organizacyjne (wynajem stadionu, sędziowie, opieka medyczna, dyplomy) 

pokrywa PW SZS w Rzeszowie, natomiast koszty udziału pokrywają 

uczestniczące szkoły. 

 Obowiązują legitymacje szkolne i zbiorowe listy zawodników podpisane przez 

Dyrektora szkoły. 

 Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest opłacenie przez szkołę rocznej 

zryczałtowanej opłaty startowej. 

 Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów godzinę przed planowanym 

rozpoczęciem imprezy. 

 Przypominamy, że do każdej konkurencji indywidualnej szkoła może zgłosić max. 

3 zawodników, z których 2 najlepszych punktuje dla drużyny.  

 Do finału wojewódzkiego (Rzeszów, I dek. czerwca 2015r.) awansują:                            

po 20 najlepszych zespołów w kategorii dziewcząt i chłopców. 



PROTOKÓŁ DRUŻYNOWYCH ZAWODÓW 

LEKKOATLETYCZNYCH DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
 

 

 

 
pieczątka szkoły 

 
 

 

 

szkoła 

 
 

 

 

 

miejsce zawodów data zawodów 
 

D Z I E W C Z Ę T A     /    C H Ł O P C Y 
konkurencja 1p. imię i nazwisko rocznik wynik punkty 

100m 1.     

2.     

3.     

400m 1.     

2.     

3.     

800m / 

1500m 

1.     

2.     

3.     

pchnięcie 

kulą 

1.     

2.     

3.     

skok w dal 1.     

2.     

3.     

4 x 100m 1.     

2.     

3.     

4.     

 
Punkty razem: _______________ 

 

Miejsce szkoły: ______________ 

 

Nauczyciel / kierownik drużyny _____________________ 

 
 



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 ____________ 

 


