
LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

HONOROWY PATRONAT: 
PREZYDENT MIASTA LESZNA                                                                              STAROSTA LESZCZYŃSKI 
       ŁUKASZ BOROWIAK                                                                                    JAROSŁAW WAWRZYNIAK 
 

ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW: 
 
 
 

 

REGULAMIN 

SZKOLNEJ DRUŻYNOWEJ LIGI LEKKOATLETYCZNEJ  

IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 

system rejestracji szkół srs.szs.pl  

Program 

dziewczęta – 80 m ppł.(wys. 76,2 rozstaw-12-8-12), 100 m, 300 m, 600 m, 4 x 100 m,  

skok w dal, skok wzwyż, kula 3 kg, oszczep 500 g,  

chłopców – 110 m ppł.(wys. 91,4 rozstaw- 13,60-8,90-16,30), 100 m, 300 m, 1000 m, 

4 x 100 m, skok w dal, skok wzwyż, kula 5 kg, oszczep 600 g,  

Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZLA z pominięciem  falstartów. 

Uczestnictwo 

W mistrzostwach uczestniczyć może młodzież urodzona w roku 2002-2004. Zespół 

liczy maksymalnie 15 zawodników/zawodniczek. 

Uczeń może startować:  

 w jednej konkurencji technicznej lub biegowej i w sztafecie,  

 zespół musi wystartować co najmniej w 5 konkurencjach, 

 w jednej konkurencji szkoła może wystawić maksymalnie 3 zawodników, 

 szkoła ma prawo wystawić jedną sztafetę,   

Sposób przeprowadzenia zawodów - finałów  

 w biegach serie na czas,  

 w biegu finałowym na 100 m wystartują zawodnicy zgodnie z komunikatem 

organizacyjnym zawodów, 

 w konkurencjach technicznych - 4 próby finałowe,  

 wysokość początkowa w skoku wzwyż: dziewczęta 125 cm chłopcy 135cm  

 na odprawie opiekunowie ekip otrzymają program minutowy zawodów  

 

Punktacja  
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- osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel 

punktowych. 

- na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych wyników. 

 

Zgłoszenia 

Imienną, potwierdzoną listę (imię, nazwisko, rok urodzenia, szkołę, konkurencję) 

przesyła opiekun zespołu  do dnia 25.04.2018r. do godziny 15.00 na adresy 

biuro@mos-leszo.pl i nowmarta@o2.pl   

Na zawodach przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji opiekun podaje imienne 

składy sztafet do kierownika zawodów.  

 

Uwagi 

W zawodach przeprowadzanych na nawierzchni tartanowej obowiązują krótkie kolce 

- długości do 6 mm.  
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