
LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2016/2017 

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

ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW: 
 
 
 

REGULAMIN 
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW 

 W LEKKIEJ ATLETYCE  
 GIMNAZJADA 

MIASTO I POWIAT 
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 
rejestracji szkół srs.szs.pl  

 
Program 
 
dziewczęta – 80 m ppł. (wysokość 76,20; rozstaw 13 – 8,20 – 13,20), 200 m ppł (wysokość 
76,20; rozstaw 50 – 35 – 40), 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4 x 100 m, sztafeta szwedzka 
(100+200+300+400), skok w dal, skok wzwyż, kula 3 kg, oszczep 500 g, 
chłopcy – 110 m ppł (wysokość 91,40; rozstaw 13,60 – 8,90 – 16,30) , 200 m ppł. (wysokość 
76,20; rozstaw 50 – 35 – 40), 100 m, 300 m, 1000 m, 2000 m, 4 x 100 m, sztafeta szwedzka 
(100+200+300+400), skok w dal, skok wzwyż, kula 5 kg, oszczep 600 g, 
 
W/w konkurencje zostaną rozegrane pod warunkiem zgłoszenia się minimum 3 
zawodników/czek/, jeżeli nie zostanie spełniony warunek regulaminowy konkurencja nie 
zostanie rozegrana (Regulamin LIMS).  
 
 
Termin i miejsce 
 
18 maja 2017 r. (czwartek) godz. 10:00 Stadion Lekkoatletyczny Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Lesznie. 
 
 
Uczestnictwo 
 
W mistrzostwach uczestniczy młodzież gimnazjów Miasta Leszna      i Powiatu Leszczyńskiego 
urodzona w roku 2001 i młodsza.  
Uczeń może startować:  

 w jednej konkurencji technicznej lub biegowej do 300 m włącznie i w sztafecie 
(zawodnik może wystartować tylko w jednej sztafecie)  

 w jednej konkurencji w przypadku biegów na 600 m, 1000 m, 2000 m,  
 szkoła może zgłosić jedną sztafetę dziewcząt i jedną chłopców na każdym 

dystansie(tj. maksymalnie 4 sztafety z danej szkoły).   
 

Sposób przeprowadzenia zawodów 
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 w biegach serie na czas,  
 w konkurencjach technicznych - 3 próby eliminacyjne oraz 3 finałowe dla 8 

najlepszych,  
 wysokość początkowa w skoku wzwyż: dziewczęta 125 cm chłopcy 135cm,  
 na odprawie opiekunowie ekip otrzymają program minutowy zawodów, 

 
Zgłoszenia  
 
Przez system SRS do 08.05.2017 r. oraz imienną, potwierdzoną listę przesyła opiekun 
zespołu/nauczyciel do 12 maja 2017 r. na adres p.giernas@mosirleszno.pl., podając 
nazwisko  i imię, rocznik (bez podanego rocznika zawodnik nie będzie umieszczony na liście 
startowej), szkołę i konkurencję w której zawodnik będzie brał udział. 
Na zawodach przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji opiekun podaje ostateczne imienne 
składy sztafet do biura zawodów.  
Weryfikacja zgłoszeń do odbywających się konkurencji na 1 godzinę przed rozpoczęciem 
zawodów. W trakcie zawodów nie będzie możliwości dokonywania zmian na protokołach 
sędziowskich. 
 
Nagrody  
 
Najlepsi zawodnicy z odbytych konkurencji otrzymają medale i dyplomy.  
 
 
 

mailto:p.giernas@mosirleszno.pl

