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Szczecin dn. 10.05.2022r.

L. dz. 86/22

Szkoła Podstawowa
w _______________
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie informuje, że Finał
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Zawodach
Lekkoatletycznych – dziewcząt i chłopców (rocznik 2007 - 2008) odbędzie się
w dniu 07.06.2022r. o godz. 1100 na stadionie lekkoatletycznym w Goleniowie
przy ul. Sportowej 25.
W związku z faktem, że nie wszystkie szkoły, gminy i powiaty w pełni wróciły
do współzawodnictwa sportowego szkół oraz ze względu na powrót do aktywności dzieci
i młodzieży szkolnej oraz chęć ruchu na świeżym powietrzu prawo startu w zawodach
na pierwszym miejscu mają mistrzowie powiatu, następnie wicemistrzowie
z dobrym/znaczącym* wynikiem w swojej konkurencji (maksymalnie 5 dodatkowych osób
w każdej konkurencji) lub ewentualnie po jednym zawodniku/zawodniczce z powiatów,
w których nie organizowano zawodów powiatowych.
Maksymalna ilość startujących zawodniczek/zawodników w konkurencjach
technicznych to 26 osób, a w konkurencjach biegowych to 30 osób. Zgłoszenia należy
przesłać na druku (zał. nr 1 poniżej) do dnia 03.06.2022r. do godz. 15:00 na adres e-mail:
osemka@police.pl
* - dobry/znaczący wynik to:
- skok w dal:
dz – 4,40 m
ch – 5,30 m
- skok wzwyż
dz – 130 cm
ch – 150 cm
- kula
dz – 8,30 m
ch – 10,00 m
- oszczep
dz – 19 m
ch – 25 m
- dysk
dz – 17 m
ch – 20 m
Zgłoszenia na druku wygenerowanym z Systemu Rejestracji Szkół dla każdego
uczestnika reprezentującego swoją szkołę (www.srs.szs.pl) należy wypełnić do dnia
06.06.2022r. do godz. 12:00. Po tym terminie nie będzie możliwość wygenerowania
zgłoszenia.
UWAGA!!!
Przypominamy o obowiązku posiadania przez uczniów – zawodników ważnych
legitymacji szkolnych i badań lekarskich lub oświadczenia o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w zawodach (druk SRS podpisany przez opiekuna i dyrektora
szkoły).
Ze sportowym pozdrowieniem
PRZEWODNICZĄCY
Wojewódzkiego Szkolnego Zwiazku Sportowego
w Szczecinie

M. Kuduk
mgr Marcin Kuduk

zał. nr 1
ZGŁOSZENIE
Do Indywidualnych Zawodów w Lekkiej Atletyce
w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
dziewcząt / chłopców*

Konkurencja

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Wynik

Szkoła

Powiat

80 mppł./
110 mppł.*
100m

300m
600m/
1000m*
1000m/
2000m*
sok w dal
skok wzwyż
kula
3 kg/5kg*
rzut oszczepem.
500g/600g*
rzut dyskiem
0,75kg/1,0 kg*
Sztafeta
4x100m

* - niepotrzebne skreślić
- mistrzów lub reprezentantów powiatów wypisujemy w tabeli pod pozycją nr 1. Kolejnymi numerami
oznaczamy dodatkowych 5 zawodników reprezentujących powiat w dowolnej konkurencji.
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podpis zgłaszającego

