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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
IGRZYSKA DZIECI 2018/2019
1. Organizator:
2. Miejsce i termin:
3. Kierownik zawodów
4. Program zawodów:

Łódzki Szkolny Związek Sportowy
Powiatowy SZS w Łowiczu, MOSiR Łowicz
Stadion Miejski ul. Jana Pawła II nr 3
30.05.2019 r. (czwartek)
p. Robert Kucharek tel. 693 529 469
9.oo – 930 weryfikacja (zgłoszeń, legitymacji szkolnych)
940 – odprawa techniczna (z kierownikiem zawodów)
1000 – rozpoczęcie zawodów
1500 – planowane zakończenie zawodów

Konkurencje:
- bieg 60m,
- rzut piłeczką palantową (do 150g),
- bieg: dziewczęta 600m, chłopcy 1000m,
- skok w dal ze strefy lub skok wzwyż (cały zespół).
5. Uczestnictwo: I i II zespół z zawodów półfinałowych (rejon)
- zespół stanowią uczniowie jednej szkoły – rocznik 2006 i młodsi
- zespół liczy 6 dziewcząt lub 6 chłopców.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenie udziału do dnia 28 maja 2019 r. do godz.15.oo koniecznie z podaniem konkurencji skoków w rubryce
dodatkowe informacje.
Obowiązuje zgłoszenie przez System Rejestracji Szkół https://srs.szs.pl. Brak zgłoszenia skutkuje
niedopuszczeniem do udziału w zawodach.
Na zgłoszeniu można wpisać więcej zawodników niż 6 – ciu. Dopisywanie odręczne zawodników do zgłoszenia jest
zabronione.
7. Weryfikaqcja
OBOWIĄZUJE imienne zgłoszenie wydrukowane z systemu SRS potwierdzone przez Dyrektora Szkoły oraz ważna
legitymacja szkolna (regulamin: www.lszs.pl).
Zawodnicy bez ważnych legitymacji szkolnych nie będą dopuszczeni do zawodów
(nie honoruje się zaświadczeń, ani żadnych innych dokumentów tożsamości).
7. Sposób przeprowadzenia zawodów:
- kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna za wyjątkiem biegu długiego
(600m, 1000m), który musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja,
- biegi: 60m, 600m, 1000m rozgrywane są w seriach na czas,
w biegu na 60m zawodnik po trzecim falstarcie zostaje wyeliminowany z biegu,
zachowując prawo startu w pozostałych konkurencjach,
- skok w dal – długość strefy 100 cm, jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od
początku strefy
skok wzwyż – pierwsze wysokości ustalone zostaną podczas odprawy technicznej,
obowiązują następujące wysokości:
dla dziewcząt – do 140cm co 5cm, powyżej co 3cm
dla chłopców – do 160cm co 5cm, powyżej co 3cm
- rzut piłeczką palantową – każdy zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie do
trzech rzutów w konkursie
8. Nagrody

Wszystkie szkoły otrzymują dyplomy. Za miejsca I – III szkoły otrzymują puchary a zawodnicy tych szkół medale.
9. Uwagi:
Organizator pobiera opłatę startową od zawodnika w wysokości 3 zł
Organizator zapewnia wodę dla uczestników zawodów.
Organizator zabezpiecza tylko przebieralnie i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
Za bezpieczeństwo uczniów na zawodach odpowiada nauczyciel – opiekun młodzieży.
Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą w czasie zawodów.
Zgłoszenia po terminie wykluczają szkoły z udziału w zawodach!
Prawo startu mają uczniowie zakwalifikowani do zajęć wf z grupą dyspanseryjną A lub B.
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku.
Dane osobowe i wizerunek uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców, opracowania protokołów
z zawodów oraz przekazania informacji i zdjęć z zawodów lokalnym mediom.
Wiesław Dębowski ŁSZS

