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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 27 - 2021/2022 

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

w  CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM 

DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW 

XXIII IGRZYSKA DZIECI 

TERMIN ZAWODÓW:  06 MAJA 2022r. /PIĄTEK/, godz. 10:30 

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Szkoła Podstawowa w Brudzewie                

ORLIK BOISKO LEKKOATLETYCZNE 

 

KATEGORIA:  IGRZYSKA DZIECI (rocznik 2009 i młodsi) 

 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i 

regulaminem WSS z terenu Powiatu Tureckiego. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i przepisami 

PZLA. 

 

I. UCZESTNICTWO: 

W zawodach startują uczennice i uczniowie jednej szkoły urodzeni w roku 2009 i młodsi, 

oddzielnie dziewczęta i chłopcy. 

Reprezentacja szkoły składa się z 6 dziewcząt lub/i 6 chłopców. 

* Startując w konkurencjach indywidualnych zawodnik, który awansuje wraz z drużyną nie 

otwiera możliwości awansu kolejnemu zawodnikowi. Zawodnik, który uzyskał najlepszy 

wynik w danej konkurencji będzie musiał startować w wieloboju. 

 

II. PROGRAM ZAWODÓW: 

- 60 metrów, 

- skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż, 

- rzut piłką palantową (do 150g), 

- bieg: - dla dziewcząt 600 m, 

- dla chłopców 1000 m. 

Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako 

ostatnia konkurencja. 

 

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 



Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami 

organizacyjnymi, szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym zawodów. 

Opiekun wypełnia listę startową, dostępną na stronie lub otrzymaną od organizatora, 

drużyna przystępuje do zawodów zgodnie z otrzymanym programem. 

 

Zawody zostaną przeprowadzone w ciągu jednego dnia: 

Bieg 60 m 

- bieg będzie rozgrywany w seriach na czas, 

- zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety, 

- zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w 

następnych konkurencjach. 

Skok w dal 

- 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 następujące po sobie, 

- 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. 

Bieg 600 m i 1000 m 

- biegi rozgrywane będą w seriach na czas. 

 

IV. PUNKTACJA: 

- wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych, 

- suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika, 

- na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących), 

- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej 

lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika, a jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to 

kolejno wyniki kolejnych zawodników, 

- do współzawodnictwa szkół zaliczona będzie oddzielnie punktacja dziewcząt i chłopców. 

 

V. UWAGI 

W zawodach przeprowadzanych na nawierzchni tartanowej obowiązują krótkie kolce - długości do 6 

mm. 

 

Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna. 

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 

 

Za pozostawienie czystości na terenie obiektu odpowiada opiekun/nauczyciel 

z danej szkoły wpisany do karty weryfikacyjnej. 

Bezpośrednio odpowiedzialnymi za zachowanie, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży                  na 

zawodach, są nauczyciele wpisani do karty weryfikacyjnej. 

 

 

NAGRODY: 



W kategorii (ID) reprezentanci szkół otrzymują: 
- puchar za I miejsce, 
- dyplomy dla drużyny za I-III miejsce oraz medale dla zawodników 

- medale za I-III miejsca w konkurencjach indywidualnych 

 

 

W finale rejonowym prawo startu mają dwie najlepsze reprezentacje –  w 

kategorii ID - z zawodów powiatowych. 
 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół: 

srs.szs.pl nie później niż do 05 MAJA 2022 roku – do godz. 15:00. 
 

PROGRAM MINUTOWY: 

10:30 - przyjazd reprezentacji szkół weryfikacja i potwierdzenie startu 

10:40 – LOSOWANIE GRUP i ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW 

 

 

 

 

Mariusz Wachowicz –601 147 812 Koordynator Współzawodnictwa Sportowego 


