
 

 

         Kraków, dnia 28.09.2009r. 

KOMUNIKAT 

Dotyczy:   SZKOLNEJ KORESPONDENCYJNEJ LIGI L.A.  – I rzut 

                    o Puchar Prezesa Zarządu Głównego SZS – Finał Miejski. 
1.Termin i miejsce: 08.10.2009 – czwartek - miejsce: Stadion AWF Kraków, ul. J. Pawła II. 

2.Uczestnicy:  

 Reprezentacje  uczniów jednej szkoły ponad gimnazjalnej (oddzielnie dziewczęta i chłopcy). 

 Szkołę może reprezentowad maksymalnie trzech zawodników/czek w każdej konkurencji. 

 Do punktacji liczą się dwa najlepsze wyniki w każdej konkurencji. 

 Jeden zawodnik/czka może startowad tylko w jednej konkurencji plus sztafecie.  

Start w biegu na 800 m i 1500m wyklucza udział w biegu sztafetowym.  

 Organizator nie dopuszcza startów zawodników poza konkurencją. 

3. Program zawodów: 

  9.15    - zbiórka, odprawa techniczna 

10.00    4 x 100 K             skok w dal K               Kula (4kg) K 

10.10    4 x 100 M 

10.20      400m K 

10.40      400m M                                                 Kula(5kg-J.mł) M 

11.00      800m K              skok w dal M 

11.20     1500m M                                                Kula(6kg-J) M 

11.40       100m K 

12.00       100m M 

Uwaga: w konkurencjach technicznych obowiązują 4 próby. 

4. Sprawy organizacyjne: 

- Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZLA. 

- Suma punktów uzyskana przez szkołę w I rzucie dodawana jest do sumy punktów II-go rzutu  

   i na tej podstawie ustalana jest ostateczna klasyfikacja oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.  

- Cztery najlepsze szkoły w każdej kategorii, z punktacji po dwóch rzutach będą reprezentowad miasto Kraków 

   na zawodach wojewódzkich. 

5.Zgłoszenia: 

Zgłoszenie winno zawierad następujące dane: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, konkurencja w której 

startuje (z podaniem rekordu życiowego), z pieczątką nagłówkowa szkoły oraz podpisem dyrektora.                         

W zgłoszeniu należy także podad nazwisko opiekuna danej reprezentacji. Wyżej wymieniona osoba jest 

odpowiedzialna za grupę startujących i jako jedyna kontaktuje się z biurem zawodów w sprawach organizacyjno 

– sportowych. Wszyscy startujący zobowiązani są posiadad ze sobą aktualne legitymacje szkolne. 

Startujący w konkurencjach biegowych muszą podad do biura zawodów wypisane karty startowe,                                

a konkurencjach technicznych imienne listy zawodników. 

6.Organizatorzy 

- Zarząd Miejski Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie 

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Nowa Huta, 

-Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków – Podgórze. 

7. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu  

    Miasta  w Krakowie. 

 


