Regulamin zawodów
„Czwartki Lekkoatletyczne” dla klas VII-VIII SP i Gimnazjów
Wiosna 2019
I. Organizator:
- Klub Sportowy „AGROS” Zamość
- OSiR Zamość
- Urząd Miasta Zamość
- Starostwo Powiatowe w Zamościu
II. Miejsce zawodów:
Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8.
III.

Terminy:
25.04.2019r. (czwartek)
10.05.2019r. (piątek)
24.05.2019r. (piątek)
29.05.2019r. (środa)
04.06.2019r. (wtorek)

godz. 10.00
godz. 10.00
godz. 10.00
godz. 10.00
godz. 10.00

IV. Wykaz konkurencji:
Dziewczęta:
100 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut
oszczepem 500g , pchnięcie kulą 3 kg.
Chłopcy:
100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut
oszczepem 600 g, pchnięcie kulą 5 kg.
IV. Uczestnictwo:
Startują reprezentacje szkół – wyselekcjonowana i przygotowana młodzież
w konkurencjach proponowanych przez organizatorów.
Prawo startu mają uczniowie klas VII-VIII Szkół Podstawowych i Gimnazjum rocz.
2003-2005. Każdy zawodnik ma prawo startu podczas jednych zawodów w dwóch
konkurencjach ( jednej biegowej i jednej technicznej).
VI. Klasyfikacja
1. Klasyfikacja indywidualna
Dziewczęta
Chłopcy
2. Klasyfikacja nauczycieli:
Zalicza się nauczycielowi wszystkie punkty uczniów zgłoszonych przez niego do zawodów.
Uczeń jest przypisany na cały cykl startów do jednego nauczyciela.
Nie istnieje możliwość zmiany.

3. Klasyfikacja szkół:
Na zakończenie czwartków wiosną 2019 opublikowany zostanie ranking
najlepszych szkół miejskich i powiatowych.
Na klasyfikację końcową szkół składa się suma punktów za poziom sportowy i frekwencję
ze wszystkich imprez.
Szkoły, które zajmą miejsca od 1 do 6 i wystartują minimum 5 razy otrzymują
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego ufundowane przez Urząd Miasta dla
szkół miejskich oraz Starostwo Powiatowe dla szkół powiatu zamojskiego.
VII. Nagrody:
- Nauczyciele, którzy wygrają ranking Jesień 2018/Wiosna 2019 otrzymają nagrody
finansowe.
- najlepsi zawodnicy startujący w zawodach będą mogli uczestniczyć w obozach
- medale w klasyfikacji końcowej otrzymują zawodnicy, którzy wystartują, co najmniej
w 3 edycjach (warunkiem otrzymania medalu jest start w finałowej edycji).
VIII. Sprawy finansowe:
Wszystkie koszty związane z organizacją imprezy finansują KS „Agros” Zamość
i współorganizatorzy.
IX. Postanowienia końcowe:
- interpretacja regulaminu imprezy należy do Sędziego Głównego i Organizatora,
- Informacja – tel. 84 638-66-79, e-mail: agrosks@poczta.onet.pl,
www.ksagros.home.pl
Klub Sportowy „Agros”, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość
Uwaga!!!
Dopuszczenie ucznia do zawodów nastąpi na podstawie identyfikatora startowego
wypełnionego przez nauczyciela lub ucznia KONIECZNIE DRUKOWANYMI
LITERAMI!!!!

Organizatorzy

