OGÓLNOPOLSKI
JESIENNY FESTIWAL SPORTU SZKOLNEGO
2022

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1
Nazwa imprezy:
„Jesienny Festiwal Sportu Szkolnego – Finał Krajowy w szkolnej lidze lekkoatletycznej dziewcząt
i chłopców ze szkół ponadpodstawowych”.
I . Organizatorzy:
 Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie, Szkolny Związek Sportowy,
 Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy,
 I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Kołobrzegu,
 KMKL „Sztorm” Kołobrzeg.
II. Partnerzy:
- Ministerstwo Sportu i Turystyki,
- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
III. Termin i miejsce:
 20 września 2022r. (wtorek) stadion lekkoatletyczny im. Michała Barty przy I Liceum
Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 42-44,
 początek zawodów godz. 10:30.
IV. Uczestnictwo i regulamin zawodów:
1. W zawodach prawo startu posiadają reprezentacje szkolne reprezentujące każde województwo
(max. 16 szkół) oddzielnie dziewcząt i chłopców. Każda reprezentacja składa się z maksimum
16 zawodników z rocznika 2002 i młodsi oraz 2 osób towarzyszących (opiekunów). W zawodach
prawo startu posiadają również uczniowie / zawodnicy, którzy skończyli naukę w macierzystej
szkole w roku szkolnym 2021 / 2022, a także uczniowie / zawodnicy, którzy rozpoczęli naukę
w szkole od 1 września 2022r. W sytuacji kiedy mistrz z danego województwa nie może
wystartować to prawo startu ma kolejny zespół z tego województwa. Jeżeli do zawodów nie zgłosi
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się 16 zespołów (z 16 województw) to organizator ma prawo dokooptować do udziału w turnieju
kolejne zespoły z województwa zachodniopomorskiego.
Program zawodów: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m 1500 m, skok w dal, skok wzwyż, kula (3 kg, 4 kg
dziewczęta i 5 kg, 6 kg, 7,26 kg chłopcy - według kategorii wiekowych), dysk (1 kg dziewczęta i 1,5
kg, 1,75, 2 kg chłopcy - według kategorii wiekowych) oszczep (500 g, 600 g dziewczęta i 700 g,
800 g chłopcy - według kategorii wiekowych) oraz sztafeta 4 x 100 m.
Każdy zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji i w sztafecie z wyłączeniem biegających na
800 m i 1500 m.
W konkurencjach biegowych rozegrane będą serie na czas (sc).
W konkurencjach technicznych każdy zawodnik ma prawo do 4 prób.
Reprezentacja może wystawić maksymalnie 3 zawodników do jednej konkurencji.
W reprezentacji musi zostać wystawione przynajmniej po dwie osoby do bloku: biegów krótkich:
100 m, 200 m, 400 m; biegów średnich: 800 m, 1500 m; skoków: w dal, wzwyż; rzutów: kula, dysk,
oszczep). Niewystawienie zawodników w tych blokach skutkuje przesunięciem zespołu na ostatnią
pozycję.
Wyniki uzyskane przez zawodników danej reprezentacji szkolnej oraz sztafety przelicza się na
punkty według tabel lekkoatletycznych.
Na końcowy wynik zespołu składają się 12 najlepszych wyników uzyskanych przez uczniów /
zawodników danej szkoły.

V. Zakwaterowanie i wyżywienie
 zakwaterowanie i wyżywienie uczestników (kolacja w dniu przyjazdu tj. w poniedziałek
19.09.2022r. w godz. 17:00 – 19:00 i śniadanie we wtorek 20.09.2022r.;
 miejsce zakwaterowania (jedna noc z 19 na 20.09.2022r.) w zależności od kolejności zgłoszeń
(w Kołobrzegu lub okolicach) do osoby odpowiedzialnej za zakwaterowanie i wyżywienie kolegi
z KSZS Kołobrzeg Krzysztofa Ośliśloka tel. +48 692 326 416, e-mail: oslislok.k@gmail.com,
 w przypadku dużej ilości zgłoszeń istnieje możliwość pobrania dodatkowej opłaty na wyżywienie
i zakwaterowanie o czym szkoły zostaną poinformowane przed przyjazdem do Kołobrzegu,
 przyjazd ekip do Kołobrzegu powinien nastąpić w poniedziałek 19.09.2022r. w godz.16:00 – 19:00;
 biuro organizacyjne zawodów mieścić się będzie w budynku I LO im. M. Kopernika,
ul. Łopuskiego 42-44.

VI. Sprawy różne
 potwierdzenie udziału (lub rezygnacji) zespołu szkolnego należy zgłosić w terminie
do 14.09.2022r. - e-mail: sekretariat@lokopernik.pl albo kopernikwf@op.pl; tel/fax: 94 354 46
33; tel. kom.: 692 147 944 (Franciszek Barta), WSZS w Szczecinie tel. kom. 519-17-26-36 (Marcin
Kuduk).
Brak potwierdzenia będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w zawodach. Po tym terminie
organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia do zawodów zespołów z listy rezerwowej
lub drużyn ze szkół z terenu woj. zachodniopomorskiego.
Zgłoszenie imienne (z podaniem nr startowych w konkurencjach biegowych) do zawodów
w SYSTEMIE REJESTRACJI SZKÓŁ szkoły przesyłają w nieprzekraczalnym terminie
do 17.09.2022r. do godz. 15:00.
Ze sportowym pozdrowieniem
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