Malbork, 25.04.2018 roku
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 17
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku informuje, że mistrzostwa Malborka w
lekkoatletyce w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbędą się na stadionie OSiR przy ul. Toruńskiej
łącznie z Mistrzostwami Powiatu, w dniu 15.05.2018 roku (wtorek) o godz. 12:15 (odprawa
techniczna 15 minut przed rozpoczęciem zawodów).
Każda startująca szkoła musi posiadać listę zawodników wygenerowaną z systemu ,,SRS”
potwierdzoną przez dyrektora szkoły jedną dla szczebla powiatowego obowiązującą również na
szczeblu miejskim.
Zasady współzawodnictwa:
1. Obowiązują uproszczone przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i regulamin ustalony przez
organizatora.
2. Konkurencje:
• dziewczęta: bieg na 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4 x 100 m, skok w dal, wzwyż, pchnięcie
kulą, rzut oszczepem
• chłopcy: bieg na 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 4 x 100 m, skok w dal, wzwyż,
pchnięcie kulą, rzut oszczepem
3. Zawodniczka/k ma prawo startu w dwóch konkurencjach + sztafeta.
4. Start na 600 m i więcej wyklucza start w drugiej konkurencji.
5. W biegach 100 m rozegrane zostaną eliminacje i finały (o awansie do finału decydują osiągnięte
czasy), pozostałe biegi - serie na czas.
6. W konkurencjach technicznych - 4 próby bez finału.
7. Sztafetę tworzą uczniowie jednej szkoły.
8. Obowiązują własne pałeczki sztafetowe.
9. W wypadku mniejszej liczby startujących niż 6 - konkurencja nie będzie liczona do punktacji, ale
zwycięzcy otrzymają medale.
10. Wyklucza się starty P/K.
Nagrody
Za miejsca I-III drużyny otrzymują medale.
Przepisy końcowe:
1. Do zawodów dopuszczeni będą uczniowie bez przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego
uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.
2. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wyniknąć
podczas rozgrywek rozstrzyga organizator.
3. Uczniowie w trakcie zawodów pozostają pod opieką swoich nauczycieli.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników.
5. Mistrzostwa Powiatu rozgrywane będą łącznie, jednak z oddzielną klasyfikacją !!!

Otrzymują:
1. SP 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, ZS Kat., PG Awans, G Sport.
2. a/a

