
 

Komunikat organizacyjny 

Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej-korespondencyjna 

o puchar Prezesa Szkolnego Związku Sportowego 

dziewcząt i chłopców  

Szkół Ponadgimnazjalnych 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 

rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzem wojewódzkim nie później niż  

do 30 września 2016 roku.  
 

I. Organizatorzy:  

 Warmińsko- Mazurski Szkolny Związek Sportowy 

 Urząd Miasta i Gminy Olecko 

    

II.  Współorganizatorzy:  

 Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego 

 Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe 

  

III.     Gospodarz:  

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku 

 

IV. Termin i miejsce: 

     5 października 2016 r.  

   Stadion MOSiR w Olecku  przy ul. Park 1 
1. ZASADY OGÓLNE 

Drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły dzienne), rocznik  

1997 i młodsi; 

- przeliczone na punkty wg tabeli wyniki osiągnięte przez uczniów jednej szkoły, są 

podstawą do sporządzania klasyfikacji ogólnopolskiej prowadzonej 

 przez Zarząd Główny SZS.  

2. PROGRAM ZAWODÓW 

- dziewczęta ; 100 m, 400m, 800m, skok w dal, kula 3 kg*, 4 kg*, 4 x 100 m,  

- chłopcy ; 100 m, 400 m, 1500 m, skok w dal, kula 5 kg*, 6 kg*, 7,26 kg* , 4 x 100 m  

(* odpowiednia kategoria wiekowa)  

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

- osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty  

- zawodniczka/k ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie ( z wyłączeniem  

biegów 800 m K, 1500 m M).  

- komunikat z końcową klasyfikacją szkół oraz protokół z zawodów (sporządzony dla 

każdej reprezentacji oddzielnie) organizator przesyła do Zarządu Głównego SZS (03@134  

Warszawa, ul. Ciołkosza 1/29, tel. /0@22/ tel/fax 8489117), e –mail zgszs.warszawa@ 

wp.pl bezpośrednio po zawodach.  

- komunikat i protokół musi być podpisany przez sędziego głównego oraz kierowników 

wszystkich reprezentacji, które uczestniczyły w zawodach.  

4. TERMINY 

Zawody przeprowadzane są w dwóch rundach:,  

 I – jesiennej do 20.10  

 II – wiosennej do 20.05  

Do klasyfikacji ogólnopolskiej oddzielnie dla dziewcząt i chłopców będą wzięte pod 

uwagę wszystkie protokoły, które zostaną dostarczone do ZG SZS w w/w terminach.  



Zarząd Główny SZS zbiera, podsumowuje i ogłasza klasyfikacje łączną ( I + II rzut) do 

10.06  

Przewiduje się, że Finał Krajowy najlepszych 10 – 12 zepołów dziewcząt i chłopców, 

odbędzie się w czerwcu lub wrześniu.  

5. KLASYFIKACJA 

- klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzona jest oddzielnie dla dziewcząt i 

chłopców  

- Drużyna szkolna składa się maksymalnie z 3 zawodników w każdej konkurencji, z tym, 

że do punktacji liczy się po 2 najlepsze wyniki w każdej konkurencji + wynik sztafety.  

- tylko wyniki uzyskane w bezpośrednich zawodach w ciągu nie więcej niż dwu po sobie  

następujących dniach będą wzięte pod uwagę.  

 

VI. ZGŁOSZENIA: 

Obowiązkowe potwierdzenie udziału w zawodach z podaniem imiennej 

listy zawodników do każdej konkurencji , do dnia 04.10.2016 r.  

na adres e-mail: kand57@wp.pl . Osoba do kontaktu: kol. Andrzej Kamiński tel.: 

602 376 631. 

  
        

Przewodniczący W-M SZS 

Wacław Wasiela 
 

 

Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz realizowane przy wsparciu 

finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 


