
                                             KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
XVI MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

LEKKOATLETYKA kl. I-II oraz kl. III 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
1. Organizatorzy: Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Szkolny Związek 

Sportowy w Radomiu, ROZLA Radom. Zawody dofinansowane ze środków Ministerstwa 

Sportu 

2.  Termin: 6.VI.2014  - godz. 11
00

  

3.  Miejsce: Radom – Stadion MOSiR,  ul. Narutowicza 9  

4.  Konkurencje  

 

Konkurencje dla klas I-II 

Dziewczęta: 100m, 300m, 600m, skok w dal, wzwyż, kula (3kg), sztafeta 4x100m. 

Chłopcy: 100m, 300m, 1000m, skok w dal, wzwyż, kula (5kg), sztafeta 4x100m. 

Konkurencje dla klas III 

Dziewczęta: 100m, 200m, 400m, 800m, skok w dal, wzwyż, kula (3kg),  

sztafeta 4x100m, sztafeta olimpijska (800, 400,200,100) 

Chłopcy: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, skok w dal, wzwyż, kula (5kg),  

sztafeta 4x100m, sztafeta olimpijska (800, 400,200,100) 

5. 

 

Uczestnictwo: W zawodach udział biorą po trzy zawodniczki/zawodnicy w każdej konkurencji 

indywidualnej oraz jedna sztafeta, którzy wywalczyli awans  

w zawodach międzypowiatowych w swoich REJONACH 

Klasy I-II (urodzeni w latach 1999/2000) ,  

Klasy III (urodzeni w roku 1998) 

Zawodnik /zawodniczka ma prawo startu w 1 konkurencji indywidualnej  

oraz  w 1 sztafecie 

6.  Zgłoszenia: Zgłoszenie zbiorcze zespołów do zawodów na załączonym formularzu (exel) dokonują 

powiatowe SZS wiodące w danym rejonie rozgrywkowym pocztą elektroniczną do dnia  

29 maja 2014r.  e-mail: szsradom@interia.pl.  

Szkoły nie przesyłają zgłoszeń, zgłoszenia ekip szkolnych należy mieć ze sobą  

i przedstawić podczas weryfikacji 

7.  

 

Konferencja  

techniczna i  

weryfikacyjna: 

Weryfikacja w dniu 6 czerwca 2014r w godz. 9
30

 – 10
30  na Stadionie MOSIR Radom  

ul. Narutowicza 9 (biuro zawodów) 
Obowiązują dokumenty stwierdzające zdolność zdrowotną do udziału w zawodach 

zgłoszenie potwierdzające badanie lekarskie  podpisane przez pielęgniarkę lub lekarza oraz 

Dyrekcję szkoły i opiekuna oraz ważna legitymacja szkolna. Do legitymacji wystawionej po 

30 września 2013r. wymagane jest zaświadczenie Dyrektora Szkoły, iż 

zawodniczka/zawodnik jest uczennicą/uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego. 

Kwestię badań lekarskich regulują: rozporządzenie Ministra Zdrowia  i Opieki Społecznej z 

dnia 21 sierpnia 1986r i 5 listopada 1992r. z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami i ich 

kwalifikacją do zajęć w-f i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży szkolnej oraz 

Ministra Zdrowia z dn. 22.XII.2004r w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą i z dn. 21.III.2007 r 

8.  Obiad: Proponujemy obiad w cenie 18 zł. Zamówienie obiadów prosimy dołączyć do zgłoszenia. 
Kwotę należy przelać na konto: Szkolny Związek Sportowy       

Bank Pekao S.A. o/Radom 22-1240-5703-1111-0000-4903-6950 w terminie do dnia  

29 maja 2014 r. z dopiskiem Indywidualna LA.  Kserokopię dowodu wpłaty należy mieć ze 

sobą . 

 9. Przepisy: Obowiązują przepisy PZLA i Regulamin Mazowieckich IMS 

10.  Nagrody: Indywidualnie : Za miejsce I-III medale, 

Drużynowo: Za miejsca I-III puchary, I-VIII dyplomy 

11. Ocena 

wyników 

Współzawodnictwo drużynowe prowadzone będzie osobno dla dziewcząt i chłopców łącznie 

klasy I-II i III wg. punktacji: m-ce I - 9 pkt; II -7; III -6; IV-V -5; VI-VII -4; VIII-IX -3;  
X-XI- 2; XII- 1pkt. 

12. Postanowienia 

końcowe 

Komitet Organizacyjny XVI MIMSz „ Radom 2014” prosi opiekunów zespołów  

o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie młodzieży w czasie zawodów,  

po zawodach . W przypadku niestosownego zachowania uczestników organizator ma prawo 

wykluczyć dany zespół z udziału w Igrzyskach . Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy 

zagubione bądź ukradzione podczas zawodów. 

                                        Komitet Organizacyjny 
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