
 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

 Marszałek Województwa Małopolskiego

 
Termin:   17.10.2021 r. ( poniedziałek ) 

Miejsce zawodów:   Wielicka Arena Lekkoatletyczna, ul. Bogucka 2

Organizator:   Małopolski Szkolny Zwi

   Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka

 

I.Uczestnicy:   Szkoły, które 
W zawodach biorą udział uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych, którzy zostan
zgłoszeni do zawodów.  
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej rocznik 2003 i młodsi (szkoły 
dzienne). 
 - zespół liczy maksymalnie 16 zawodników/czek. 
konkurencji i sztafecie (z wyłą
- Szkoła ma prawo wystawić nie wi
Sposób realizacji: - biegi w seriach na czas 
- w konkurencjach technicznych po 4 próby 
 

      

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki

 
Patronat Honorowy: 

Marszałek Województwa Małopolskiego 
 

FINAŁ WOJEWÓDZKI 
LICEALIADA MŁODZIEŻY 

SZKOLNA– KORESPONDENCYJNA   
LIGA LA I RZUT 

DZIEWCZĄT  I  CHŁOPCÓW 

17.10.2021 r. ( poniedziałek ) - godz. 10.00 

Wielicka Arena Lekkoatletyczna, ul. Bogucka 2 

Małopolski Szkolny Związek Sportowy,  

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka 

Szkoły, które zajęły 2  pierwsze miejsca w finałach powiatowy
 udział uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych, którzy zostan

 uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej rocznik 2003 i młodsi (szkoły 

zespół liczy maksymalnie 16 zawodników/czek. - zawodniczka/k ma prawo startu w jednej 
konkurencji i sztafecie (z wyłączeniem biegów na 800m, 1500 m K i M).  

ć nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji i jedn
biegi w seriach na czas  

w konkurencjach technicznych po 4 próby  

      

 

i Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 

powiatowych.  
 udział uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych, którzy zostaną 

 uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej rocznik 2003 i młodsi (szkoły 

zawodniczka/k ma prawo startu w jednej 
 

 3 zawodników w 1 konkurencji i jedną sztafetę.  

  



 

 

 
 

II. Program zawodów: Na finałach wojewódzkich rywalizacja odbywa się we wszystkich 
konkurencjach 
Dziewczęta:  
Blok szybkościowy: 100 m, 200 m, 400m,  
Blok wytrzymałościowy: 800 m, 1500 m,  
Blok skocznościowy: skok w dal,  
Blok rzutów: pchnięcie kulą 3 kg*, 4 kg*,  
 
Sztafeta 4 x 100 m  
Chłopcy:  
Blok szybkościowy: 100 m, 200 m, 400m,  
Blok wytrzymałościowy: 800m, 1500 m, 
Blok skocznościowy: skok w dal,  
Blok rzutów: pchnięcie kulą 5 kg*, 6 kg*,  
Sztafeta 4 x 100 m, (* odpowiednia kategoria wiekowa) 
 

III. Punktacja  - osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg 
tabel punktowych. - na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) wyników tj. po 2 najlepsze 
wyniki z każdego z bloków (szybkościowy, wytrzymałościowy, skocznościowy, rzutowy) 
oraz 4 najlepsze z pozostałych (w tym ewentualnie sztafeta jeśli punkty za nią uzyskane są 
wyższe od 4 pozostałych) 

IV. Pozostałe informacje. 
Kierownik reprezentacji powiatów na 1 godzinę przed rozpoczęciem zawodów dostarcza 
do biura zawodów listę startujących. 
Druki i karty zawodników znajdują się na stronie www.mszs.krakow.pl oraz na 
www.srs.szs.pl 
 ̶ Każdy zawodnik może startować w 1 konkurencji indywidualnej i w 1 sztafecie. 
 ̶ Start w biegu długim (800m, 1500 m) wyklucza udział w innej konkurencji 
 ̶ Biegi rozgrywane w seriach na czas (w zależności od ilości zgłoszonych). 
 ̶ Drugi falstart powoduje dyskwalifikację zawodnika, 
  
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami SZS.  Klasyfikacja wg kolejności 
zajętych miejsc. 
 

 
 
 

            



 

 

 
 
V. Zgłoszenia 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 
rejestracji szkół srs.szs.pl  nie później niż do 14.10.2022 do godz. 18:00 

• Potwierdzenie zgłoszenia elektronicznego do dnia 14.10.2021 r. 
• Reprezentacje powiatów winny być zgłaszane do biura zawodów najpóźniej do 

godziny 9.45 w dniu zawodów. ( zgłoszenia w wersji papierowej ) 
 

VI. Uwagi dodatkowe: 
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. 
 
KIEROWNIK ZAWODÓW:   Maciej Giza.   Biuro otwarte od godz. 9.oo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            


