
ŚLĄSKI ZWIĄZEKLEKKIEJ ATLETYKI 

UL. KOŚCIUSZKI 84 

40-065 KATOICE 

   
 

REGULAMIN 
Halowych Mistrzostw Śląska Dzieci Starszych i Młodszych  

 
1. Organizator: Śląski Związek Lekkiej Atletyki,  

                       Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

                       im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu,  

                       MKS - SMS „Victoria” Racibórz. 

 

2. Miejsce i termin: Kompleks Lekkoatletyczny ZSOMS Racibórz, ul. Śląska 3 

 

Sobota – 10 marzec 2018 r. godz. 11.00 

 

3. Program: 

DZIEWCZĘTA STARSZE: 60 m,300 m, 600 m,1000 m, skok w dal, skok wzwyż,  

kula 2 kg, 

DZIEWCZĘTA MŁODSZE: 60 m,300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, 

CHŁOPCY STARSI: 60 m,300 m, 600 m,1000 m, skok w dal, skok wzwyż, 

 kula 4 kg, 

CHŁOPCY MŁODSI: 60 m,300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż 

 

4. Zgłoszenia: na kartach startowych do dnia 08.03.2018 do godz. 20.00 na mail 

morkapiotr@o2.pl  

-karta startowa 

5. Sposób przeprowadzenia: W biegach na 60 m dz. i chł. – eliminacje i finał (6 osób), 

w biegach na 300 m, 600 m, 1000 m dz. i chł. – serie na czas (start z pozycji 

wysokiej), w konkurencjach technicznych eliminacje i finał z udziałem 8 

zawodników.  

Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach, udział w biegu na 600m i dłuższym 

wyklucza start w drugiej konkurencji. 

UWAGA! 

Pierwsza wysokość skoku wzwyż dzieci młodszych – 85 cm.  

6. Uczestnictwo: dzieci starsze - 2005-06 r., dzieci młodsze – 2007 r. i mł. posiadający 

aktualne badania lekarskie lub zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział 

w zawodach. Zawodnik musi posiadać numer startowy zgodny z przepisami PZLA. 

7. Opłata startowa: wynosi 10 zł od konkurencji. Zawodnicy z innych województw  

i innych kategorii wiekowych (PK) 15 zł. (opłata wg ilości zgłoszeń). 

mailto:morkapiotr@o2.pl
http://szla.pl/wp-content/uploads/2018/01/Karty-startowe-2.pdf


8. Nagrody: medale za miejsca I – III. Dekoracja bezpośrednio po zakończonej 

konkurencji. 

9. Inne: Za ubezpieczenie uczestników od nieszczęśliwych wypadków są 

odpowiedzialne zgłaszające kluby. Za aktualne badania zawodników są 

odpowiedzialni kierownicy ekip lub zgłaszający trenerzy-opiekunowie. Długość 

kolców – 6mm. 

10. Uwagi: Ze względu na niską temperaturę w hali należy posiadać odpowiedni 

ubiór. 

 

 

ORGANIZATOR 


