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REGULAMIN 

SZKOLNEJ DRUŻYNOWEJ LIGI LEKKOATLETYCZNEJ 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

MIASTO/POWIAT 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 

system rejestracji  szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2021r.  

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym XXIII LIMS. W kwestiach 

spornych  prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.  Organizator 

zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  

I. Uczestnictwo  

W mistrzostwach uczestniczyć może młodzież urodzona w roku 2007 - 2008.   

Zespół liczy maksymalnie 16 zawodników/zawodniczek.  

Zawodniczka/k ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie (z wyłączeniem biegów 

600,  1000 m K i M).   

Szkoła ma prawo wystawić nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji i jedną sztafetę.  

Etapy:  

• w zawodach miejsko-gminnych startują reprezentacje wg ustaleń organizatorów,   

• w zawodach powiatowych startują reprezentacje gmin wg ustaleń organizatorów,   

• w zawodach strefowych startują zwycięzcy zawodów powiatowych wg ustaleń Biura 

SZS „WIELKOPOLSKA” w tym medaliści poszczególnych konkurencji z etapu 

powiatowego. Szkoły, które uzyskały awans z zawodów powiatowych zainteresowane 

udziałem w zawodach strefowych zgłaszają się do biura SZS „WIELKOPOLKSKA” 

zgodnie z informacją dostępną w kalendarzu  dotyczącą zawodów, po zamknięciu 

zgłoszeń zostanie określona ilość i miejsce zawodów  strefowych,  

• w finale wojewódzkim startują po 4 najlepsze drużyny z zawodów strefowych dziewcząt  i 

chłopców i 4 szkoły z kolejnymi najlepszymi wynikami punktowymi oraz 
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medaliści  poszczególnych konkurencji z etapu strefowego osiągający próg wynikowy 

określony  w komunikacie organizacyjnym. Chyba, że komunikat organizacyjny zawodów 

określi inaczej  

II. Program zawodów  

Konkurencje dziewcząt:  

Blok szybkościowy: 100 m, 300 m, 80 m ppł., 300m ppł - finał wojewódzki,   

Blok wytrzymałościowy: 600 m, 1000 m  

Blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż  

Blok rzutów: rzut oszczepem (500 g), pchnięcie kulą (3 kg) 

Sztafeta 4 x 100 m  

Konkurencje chłopców:  

Blok szybkościowy:100 m, 300 m, 110 m ppł., 300m ppł - finał wojewódzki,  

Blok wytrzymałościowy: 600 m, 1000 m  

Blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż 

Blok rzutów: rzut oszczepem (600 g), pchnięcie kulą (5 kg) 

Sztafeta 4 x 100 m  

III. Sposób realizacji  

- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem ogólnym 

XXIII WIMS - biegi w seriach na czas  

- w konkurencjach technicznych po 4 próby  

- rozstaw i wysokość płotków dla młodzika:  

dziewczęta – wysokość 76,2 rozstaw – 12 – 8 – 12  

chłopcy – wysokość 91,4 rozstaw – 13,60 – 8,90 – 16,30  

IV. Punktacja  

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

punktowych. - na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów tj. po 2 

najlepsze wyniki  z każdego z bloków (szybkościowy, wytrzymałościowy, skocznościowy, 
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rzutowy) oraz 4 najlepsze  z pozostałych (w tym ewentualnie sztafeta jeśli punkty za nią 

uzyskane są wyższe  od 4 pozostałych).  

- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III 

o wyższej  lokacie decydują wynik przeliczony na punkty najlepszego zawodnika jeżeli to 

nie wyłoni  I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników.  

V. Zgłoszenia  

Opiekunowie zgłaszają imienne składy reprezentacji zgodnie z komunikatem 

organizacyjnym/informacją  dotyczącą danych zawodów, podając nazwisko i imię, rocznik, 

szkołę, konkurencję na adres e-mail: d.urbanski@mos-leszno.pl.   

VI. Nagrody (finał wojewódzki)  

- 3 najlepsze drużyny otrzymają medale i dyplomy. 

- zwycięzca otrzyma puchar. 

VII. Uwagi   

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ DOPISYWANIA/ PRZEPISYWANIA/ 

WYKREŚLIANIA I EDYTOWANIA OSTATECZNYCH LIST ZGŁOSZENIOWYCH 

I LIST WYSŁANYCH NA ADRES E-MAIL PO ZAMKNIĘCIU BRAMEK SRS 

(04.05.2022 r.) 

( DRUŻYNY W KTÓRYCH LISTY ZAWODNIKÓW I ICH KONKURENCJI NIE BĘDĄ SIĘ 

ZGADZAĆ – ZOSTANĄ ZDYSKWALIFIKOWANE!) 
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