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REULAMIN 
     

FINAŁ WOJEWÓDZKI  
 

XLVII IGRZYSK DZIECI 

W TRÓJBOJU LEKKOATLETYCZNYM  
 

dziewcząt i chłopców 
 

        Reda 7 czerwca 2019 r. 
 

ORGANIZATOR :   Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku,  

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie 
                                 

MIEJSCE :   Stadion MOSiR w Redzie ul. Łąkowa 59          
 

GODZINA :          9 30 weryfikacja 

                                      10 30 otwarcie i rozpoczęcie zawodów 
 

Koordynator zawodów  -    Bartłomiej Woźniak   tel. 501 642 855 
 

Sędzia główny zawodów  -  Ilona Myszk  tel. 501 094 192 
 

W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewczęta i oddzielnie 

chłopcy. Reprezentacja składa się z 5 uczniów /uczennic/ urodzonych w 2008r i młodszych.                                                                                                                                                   

Dopuszczalna ilość osób w ekipie:  5 zawodników + opiekun.  
 

 Zgłoszenie i rejestracja do zawodów obowiązkowo w systemie SRS do 03.06.2019  (dotyczy 

wszystkich  startujących szkół i zawodników). 

 Zgłoszenie wygenerowane z systemu SRS wraz z aktualnymi legitymacjami szkolnymi  

 uczniów należy  przedstawić przy weryfikacji. 

                                                                                                                      

Regulamin zawodów: 
 

Uczestnictwo 
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców. 
Reprezentacja składa się z 5 uczniów/uczennic urodzonych w 2008 i młodszych. 
 

Program zawodów 
- bieg 50 m, 
- rzut piłką palantową (do 80 g), 
- skok w dal ze strefy  
 
Sposób przeprowadzenia zawodów 
kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna 
 



Bieg 50 m 
- bieg będzie rozgrywany w seriach na czas. 
- zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety. 
 
Skok w dal ze strefy  
- strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą. 
- szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm. 
- końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina. 
- każdy zawodnik ma prawo do 3 prób. 
- pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie. 
jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. 
pozostałe przepisy jak w skoku w dal. 

 
Rzut piłką palantową 
- rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.          
- każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty  
   w konkursie. 
- odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m.  
- liczy się najlepszy rezultat. 
- pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika. 
 
Punktacja 
- wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych. 
- suma osiągniętych punktów za trzy konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. 
- na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 4 najlepszych zawodników (z 5 startujących). 
- w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca  
  dzielone. 
- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej  
  lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika. 
- obliczenia wspomoże program zliczający wprowadzane dane. 

              
Koszty dojazdu szkoła pokrywa we własnym zakresie. 
 

Koszty organizacji finału pokrywa Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i MSiT. 
      

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.wszs.pomorze.pl 

gdzie znajdą państwo wszystkie informacje dotyczące organizowanych przez 

nas zawodów. 
 

Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów!!!! 
 
Adres  -       Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku 
 Ul. GDYŃSKICH KOSYNIERÓW 11, 80-866 GDAŃSK 
TEL. 58/301-99-45, Zbigniew Gajewski tel.605 600 251, Urszula Górska 601 348 843 
E-MAIL:  biuro@wszs.pomorze.pl 

 

 

http://www.wszs.pomorze.pl/

