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KOMUNIKAT   ORGANIZACYJNY   (NR 1) 
 

FINAŁU  KRAJOWEGO  XII  GIMNAZJADY   

W   LIDZE   LEKKOATLETYCZNEJ   DZIEWCZĄT   I   CHŁOPCÓW 
 

O  TRZYNASTY PUCHAR   

PREZYDENTA  MIASTA  BIAŁEGOSTOKU 
 

 
I. ORGANIZATOR. 

 

- Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku na zlecenie Zarządu Głównego 
Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie i pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.  

 

- Współfinansują: Ministerstwo Sportu i Turystyki , Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego               
i Urząd Miejski w Białymstoku. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE . 
 

- Zawody zostaną przeprowadzone dnia 16 czerwca 2012 roku na Stadionie Miejskim w Białymstoku,           
ul. Wołodyjowskiego 5. 

 

III. UCZESTNICTWO . 
 

- W zawodach prawo startu posiadają zwycięskie zespoły GIMNAZJAD  WOJEWÓDZKICH dziewcząt             
i chłopców rocznika 1996 i młodsi lub wytypowanego gimnazjum przez Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy. Gospodarz zastrzega sobie prawo wystawienia trzech zespołów. 

 

IV. ZAKWATEROWANIE I WY ŻYWIENIE. 
 

- Zespoły będą zakwaterowane i żywione w bursie i w internacie w Białymstoku. Przyjazd ekip 15 
czerwca br.(piątek) w godzinach popołudniowych, kolacja o godzinie 19.00, odprawa techniczna z 
weryfikacją o godzinie 20.00. Żywienie od kolacji 15 do obiadu 16 czerwca 2012. 

 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA. 
 

− Program zawodów:  
dziewczęta: 100 m, 300 m, 600 m, 100 m pł. (76,2 – 13 – 8,2 – 13,2), wzwyż, w dal, kula 3 kg, dysk 0,75 
kg, oszczep 500 g, 4 x 100 m;  
chłopcy: 100 m, 300 m, 1000 m, 110 m pł. (91,4 – 13,6 – 8,9 – 16,3), wzwyż, w dal, kula 5 kg, dysk 1 kg, 
oszczep 600 g,  4 x 100 m; 
 

− W konkurencjach technicznych każdy zawodnik ma cztery próby, w biegach – serie na czas; 



 

− Gimnazjum może zgłosić 15 zawodników w dowolnie wybranych konkurencjach. Zawodnik może startować 
w jednej konkurencji i w sztafecie. Zespół musi wystartować  co najmniej w pięciu konkurencjach. W jednej 
konkurencji szkoła może zgłosić maksymalnie  trzech zawodników oraz tylko jedną sztafetę 4 x 100 m; 
 

− Uzyskane wyniki przeliczane będą wg nowych tabel punktowych. Na wynik zespołu składa się 12 
najlepszych rezultatów.    

 
 
VI. NAGRODY. 
 

- DRUŻYNOWE:  dyplomy – wszystkie zespoły,  
puchary – osiem pierwszych zespołów, 
medale – trzy pierwsze zespoły (15 + 1). 

 

- INDYWIDUALNE: pierwsza trójka w każdej konkurencji, 
    zdobywcy trzech najlepszych wyników wg tabel pkt. w konkurencjach: 
    biegowych, skokowych i rzutowych, 
    za ustanowienie rekordu Finałów Gimnazjady. 

 
VII. FINANSOWANIE. 

 
- Koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów; 
 
- Koszty udziału 80 zł (osiemdziesiąt) od osoby pokrywają uczestniczące zespoły. Potwierdzenia udziału   

i wpłaty należy dokonać na nasze konto podane w czołówce w terminie do 6 czerwca 2012.  
 
- W przypadku nie otrzymania wsparcia finansowego z Zarządu Głównego SZS koszt udziału pokrywany 

przez uczestników zawodów może wzrosnąć. 
 
VIII. ZGŁOSZENIA.  

 
- Zgłoszenia imienne (nazwisko, imię, rocznik, konkurencja oraz wynik z Gimnazjady Wojewódzkiej) na 

drukach, które przesyłamy w załączeniu należy dostarczyć organizatorowi w terminie do 8 czerwca 
2012. Zgłoszenia można także przesłać faksem lub e-mailem (adres w czołówce). Na zgłoszeniu prosimy 
o podanie osób towarzyszących (trenerzy, kierownicy, opiekunowie, kierowcy). 

 
IX. SPRAWY RÓŻNE. 

 
- Do weryfikacji należy posiadać aktualne legitymacje szkolne oraz badania lekarskie lub przynależność                

do grupy dyspanseryjnej „A” lub „B” potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum lub lekarza 
prowadzącego; 
 

- W sprawach spornych decyduje komisja odwoławcza i organizator; 
 

- W zawodach obowiązują; regulamin ogólny (str. 6-7) i szczegółowy (str. 29-30) opublikowane                         
w „Regulaminach szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2011/2012” ZG SZS; 
 

- Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz ewentualnych, uzasadnionych zmian  
                    w niniejszym komunikacie. 

WICEPREZES 
Podlaskiego Wojewódzkiego 

Szkolnego Związku Sportowego 
Marek Sadowski 



 

G I M N A Z J A D A  
 

Pełna nazwa gimnazjum (z adresem) 

 
Gmina Powiat Województwo 

 
 

 

ZGŁOSZENIE 
 

Nr start. Nazwisko i imię Rok ur. Konkurencja Wynik w 2012 r 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Nauczyciel wf – trener  (imię, nazwisko i podpis) 
 

Osoby towarzyszące: 
Imi ę i nazwisko Funkcja 

  
  
  
  

 

 
 
 

Podpis dyrektora gimnazjum 

Pieczątka gimnazjum 
 
 
 
 
  

Klub sportowy 
 
 
 
 
 


