
LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2016/2017 

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

ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW: 
 
 
 

REGULAMIN 
MISTRZOSTW W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 

system rejestracji szkół srs.szs.pl 
 

Uczestnictwo 

W zawodach startują uczennice i uczniowie jednej szkoły urodzeni w roku 2004                         

i młodsi, oddzielnie dziewczęta i chłopcy. 

Reprezentacja szkoły składa się z 6 dziewcząt lub/i 6 chłopców. 

W LIMS startują reprezentacje wszystkich szkół MIASTA I POWIATU 

LESZCZYŃSKIEGO, realizacja wg ustaleń organizatora. 

 

Termin i miejsce 

9 maja 2017 r. (wtorek) godz. 10:00 Stadion Lekkoatletyczny Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Lesznie 

 

Program 

- 60 metrów dziewcząt i chłopców, 

- skok w dal ze strefy lub skok wzwyż (cały zespół),na liście zgłoszeniowej należy 

zaznaczyć w której konkurencji cały zespół bierze udział, 

- rzut piłką palantową (150g), 

- bieg 600 m dziewcząt i bieg 1000 m chłopców. 

 

Sposób przeprowadzenia zawodów  

Imienną, potwierdzoną listę przesyła opiekun zespołu do 4 maja 2017 r. na 

adres p.giernas@mosirleszno.pl Zawody zostaną przeprowadzone w ciągu 

jednego dnia: 

1/ bieg na 60 m w seriach na czas, zawodnik zostaje wyeliminowany po trzecim 

falstarcie, zachowuje prawo startu w następnych konkurencjach; 
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2/ skok w dal ze strefy 1 - metrowej, końcem strefy jest belka z plasteliną, zawodnik 

ma prawo do wykonania jednego skoku próbnego oraz trzech prób w konkursie; 

lub skok wzwyż: pierwsza wysokość ustalana jest na zawodach, 

kolejne wysokości: 

* dla dziewcząt do 140 cm podwyższane co 5 cm, a powyżej co 3 cm, 

* dla chłopców do 160 cm podwyższane co 5 cm, a powyżej co 3 cm, 

3/ rzut piłką palantową - zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego i 

trzech rzutów w konkursie, odległość mierzy się z dokładnością do 0,5 m,  

4/ bieg na 600 m dziewczęta i 1000 m chłopcy w seriach na czas; 

 

Uwagi 

W zawodach obowiązują krótkie kolce - długości do 6 mm.  

 

Punktacja 

Wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych. Suma punktów za cztery 

konkurencje daje wynik każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają się rezultaty 

5 najlepszych zawodników. Przy jednakowej ilości punktów uzyskanych przez szkoły 

o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika/czki. 

 

Nagrody 

Po zakończeniu zawodów zostaną wręczone: 

-Puchary, medale i dyplomy dla najlepszych 3 szkół w każdej kategorii; 

- najlepsze drużyny zdobywają prawo uczestnictwa w zawodach rejonowych 

 

  

 


