HALOWA LEKKA ATLETYKA KAT. DZIECI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Dziewczęta, Chłopcy
1. Organizatorzy:
Szkolny Związek Sportowy na zlecenie Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu,
ROZLA
2. Termin i miejsce:
Zawody odbędą się w hali MOSiR (trybuna B) w Radomiu ul. Narutowicza 9
w dniach:
18. 02. 2019 (poniedziałek) godz. 9. 00

-

eliminacje:

PSP 1, 7, 18, 25, 27, 28, 29, 34

20. 02. 2019 (środa)

godz. 9.00

-

eliminacje:

PSP 2, 4, 6, 13, 14, 17, 20, 30

22. 02. 2019 (piątek)

godz. 9.00

-

eliminacje:

PSP 9, 15, 21, 23, 24, 26, 32

04. 03. 2019 (poniedziałek) godz. 9.00

-

finał

3. Program i uczestnictwo
• W zawodach startują dzieci urodzone w roku 2006 i młodsze.
• Program zawodów: 60, 60pł, 300 K, 400 M, skok w dal, rzut piłką lekarską w tył.
• Start zawodnika - maksymalnie w dwóch konkurencjach.
• Start na 300, 400 wyklucza udział w innych konkurencjach biegowych.
4. Zgłoszenia:
W związku ,że w systemie rejestracji szkół nie ma wpisanej tej dyscypliny- wyjątkowo imienne
zgłoszenia zawodniczek i zawodników będą przyjmowane w wersji papierowej (wzór w
załączeniu). Zgłoszenie należy wypełnić i oddać w dniu zawodów organizatorowi. Jeżeli dana
zawodniczka lub zawodnik awansuje do Finału musi mieć nowe zgłoszenie.
5. Nagrody:
a) w finale miejskim: indywidualnie – medale za miejsca I-III,
drużynowo – dyplomy za miejsca I-VI, za I-III puchary.
6. Sprawy techniczne:
a) szkoła może zgłosić dowolną liczbę zawodników do konkurencji, ale do finału
miejskiego mogą awansować najwyżej 3 osoby.
b) do finału miejskiego awansuje 4 pierwszych zawodników z każdej z 3 eliminacji .
c) do punktacji finału miejskiego (dziewczęta i chłopcy - osobno) zaliczane będą
wyniki uzyskane przez 6 najlepszych zawodników w każdej konkurencji.
Obowiązuje punktacja - 7, 5, 4, 3, 2, 1.
d) w eliminacjach konkurencji technicznych obowiązują 3 próby, w finałach po
3 dodatkowe próby dla 8 najlepszych zawodników.
e) rozstaw i wysokość płotków:
dziewczęta
dobiega do 1 płotka - 12,00 m
odległość między płotkami - 8,00 m
wysokość płotków - 76,2 cm
chłopcy

dobiega do 1 płotka - 13,00m
odległość między płotkami - 8, 50 m
wysokość płotków - 84,00 cm
f)
koszty
zorganizowania
i
przeprowadzenia
zawodów
ponoszą
organizatorzy.
g) organizatorzy nie ubezpieczają zawodników.
h) w sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje ROZLA.
-

Radom dnia…………………..
………………………………………………..
(pieczątka szkoły)

Imienne zgłoszenie uczestników do zawodów
Dyrekcja …………………………………………………………………………
(nazwa szkoły)

zgłasza zespół do XV Radomskiej Olimpiady Młodzieży
na rok 2018-2019.

HALOWA LA rocznik 2006 i młodszy
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa dyscypliny sportowej)

* obowiązkowo muszą być wypełnione pozycje : konkurencja klub i uprawiana
dyscyplina w klubie
LP

NAZWISKO I IMIĘ

KAT.
ZDR.

DATA
URODZENIA

konkurencja

KLUB NAZWA

UPRAWIANA
DYSCYPLINA
W KLUBIE

UWAGA: Niniejszy druk jest zgłoszeniem zespołu szkolnego do konkretnych zawodów sportowych
Stwierdzamy własnoręcznym podpisem, że wszyscy startujący i znajdujący się na liście są objęci
ubezpieczeniem NW na rok szkolny 2018/2019, posiadają aktualne badania lekarskie i zgodę rodziców na
udział w zawodach oraz udostępnienie danych osobowych Szkolnemu Związkowi Sportowemu w
Radomiu ul. Młynarska 17 oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w materiałach
promocyjnych i informacyjnych w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób
niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich mediach. Zaleca się ubezpieczenie OC dla
opiekunów zgłoszonych uczestników do zawodów.

…………………………………………
Opiekun – nauczyciel wf

…………………………………………
Dyrektor szkoły

