
 
Komunikat 

SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LEKKOETLETYCZNA  

 

Małopolska Licealiada  Młodzieży  
 

 

 

Termin 
23  października ( piątek)  2015 -  godz. 10.00 

 

Miejsce zawodów 
Stadion AWF   al. Jana Pawła II 78 

 

Uczestnictwo 
W zawodach biorą udział uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych rocznik 1998 i 1999. 

 W finale wojewódzkim startują reprezentacje powiatów: 

 po 3 zawodników (zawodniczek) w 1 konkurencji biegowej 

 po 3 zawodników (zawodniczek) w 1 konkurencji  technicznej  

 po 1 sztafecie 

 

Opiekunowie reprezentacji szkolnych składają najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem 

zawodów  listę startujących uczniów na druku wygenerowanym z SRS. 

 

 
 

Program zawodów 
Dziewczęta:  100,200, 400, 800 m, 4 x 100 m, skok w dal, pchnięcie kulą( 4 kg), rzut oszczepem,   

. 

Chłopcy: 100,200,  400, 1500 m, 4 x 100 m, skok w dal, pchnięcie kulą j.mł ( 5 kg),  rzut 

oszczepem, 

  

 

Sposób przeprowadzenia zawodów 
Każdy zawodnik może startować maksymalnie w 2-ch konkurencjach indywidualnych i w 1 

sztafecie. Start w biegu długim (800, 1500 m) wyklucza udział w innej konkurencji. 

Biegi rozgrywane będą  w seriach na czas. Drugi falstart powoduje dyskwalifikację zawodnika. 

Regulamin MSZS Str. nr 61 

 

KIEROWNIK  ZAWODÓW :    mgr Ewa Ślusarczyk 

Biuro otwarte od godz. 9.00 

 

 
 



 

 

Zgłoszenia 
Zgodnie z regulaminem SZS szkoły zgłaszają się wyłącznie  poprzez system SRS do dnia 

21.10.2015r.  

Uwaga ; w trakcie zgłaszania uczniów do zawodów – prosimy o dopisanie w okienku „informacje 

dodatkowe”  -  konkurencji w jakiej będzie startować dany uczeń w w/w zawodach. 

Prosimy o wygenerowanie druku zgłoszeniowego z systemu SRS i potwierdzenie go 

własnoręcznym podpisem opiekuna i dyrektora szkoły – zgłoszenia w wersji papierowej 

przywozimy na zawody. 

Na zawody dodatkowo przywozimy- wypełniamy karty imienne uczniów do konkurencji 

biegowych - na kartkach z podaniem  rekordu życiowego,  

do konkurencji technicznych uczniowie wpisywani są do protokołu zbiorczego. 

 

 

 

Finansowanie zawodów.  
Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie pokrywa koszty organizacyjne zawodów. 

Drużyny przyjeżdżają na finały na własny koszt. 

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego. 

Zadanie dofinansowane jest ze środków MSiT. 

 

 

Przypominamy o konieczności zarejestrowania placówki w SRS 

– Systemie Rejestracji Szkół -  www.srs.szs.pl i zgłaszanie się na 

zawody tylko poprzez w/w system. – obowiązkowo.( tylko takie 

zgłoszenia będą przyjmowane ). 

 

                                                                                Organizator 

 

http://www.srs.szs.pl/

