
 

 

 

        Nowe Miasto Lubawskie, 09.02.2016r.  

 

Regulamin 

VI Drużynowych Międzywojewódzkich Halowych Zawodów Lekkoatletycznych 

„Sport i Przyjaźń 2016” 

 

Organizator: Warmińsko- Mazurski Szkolny Związek Sportowy, Prezydent Grudziądza, 

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Grudziądzki Klub Sportowy 

„Olimpia”, Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu 

Współorganizatorzy: Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie startujących drużyn, Starostowie 

Powiatów startujących drużyn, Sędziowie Lekkoatletyki PZLA z Grudziądza i Nowego 

Miasta Lubawskiego 

Cel: Popularyzacja lekkoatletyki wśród młodzieży, integracja młodzieżowego środowiska 

lekkoatletycznego województwa Kujawsko- Pomorskiego i Warmińsko- Mazurskiego 

Termin i miejsce: Zawody odbędą się 18.03.2016 r., (środa) o godzinie 11.00 Hala GKS 

„Olimpia” w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 14 

Zasady uczestnictwa: W zawodach mogą brać udział uczniowie gimnazjum rocznik 2000 i 

młodsi (zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji). Drużyna może liczyć 

maksymalnie 12 dziewcząt i 12 chłopców, reprezentujące miasto, powiat lub szkołę w tym: 

maksymalnie 3 startujących w biegach, maksymalnie 2 startujących w skoku w dal oraz po 1 

zawodniczce i 1 zawodniku w skoku wzwyż. Obowiązuje strój sportowy i miękkie obuwie. 

Dopuszcza się używanie kolców lekkoatletycznych o długości 6 mm. 

Konkurencje: Dziewczęta 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal (3 próby), skok wzwyż, chłopcy 

60m, 300m, 1000m, skok w dal (3 próby), skok wzwyż 

Koszty organizacyjne: Pokrywają organizatorzy zawodów lekkoatletycznych 

Koszt uczestnictwa: Pokrywają zainteresowane drużyny 

Nagrody: Wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe puchary w klasyfikacji drużynowej 

ufundowane przez Prezydenta Grudziądza 

Punktacja: Punktacja drużynowa 1 miejsce – 7 pkt., 2 miejsce – 6 pkt., 3 miejsce- 5 pkt., 4 

miejsce – 4 pkt., 5 miejsce – 3 pkt., 6 miejsce – 2 pkt., 7 miejsce – 1 pkt. 

Za zajęcie od 1 do 3 miejsca indywidualne: medale, za zajęcie od 1 do 3 miejsca 

okolicznościowe koszulki. Przewidziane są nagrody indywidualne za najlepsze wyniki 

ufundowane przez Prezydentów, Burmistrzów, Starostów i Wójtów startujących drużyn.  

 

 



 

 

 

 

Postanowienia końcowe: Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie i być 

ubezpieczeni za co odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych ekip, zawody 

przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZLA, obowiązują numery startowe, zgłoszenia 

drużyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2016r., tel. 603-183-877 lub mailem 

video.foto@op.pl , zgłoszenia imienne do dnia 15.03.2016 r. do godziny 18.00 tylko pocztą 

mailową video.foto@op.pl  podając: numer startowy, nazwisko, imię, rocznik oraz w jakiej 

konkurencji startuje zawodnik (kolejność zawodnika zgłoszonego do konkurencji na liście 

startowej decyduje o ustawieniu zawodnika w seriach na czas). 

Telefony kontaktowe: 603-183-877 lub 728-327-273, o innych sprawach nie ujętych w 

regulaminie rozstrzygają organizatorzy. 

      

         ZAPRASZAMY 
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