
      
 
 
 

REGULAMIN 
MISTRZOSTW  WIELKOPOLSKI  LZS  MŁODZIEŻY SZKOLNEJ   

W  LEKKIEJ ATLETYCE  
 

I  CEL 

 Popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży szkolnej w środowisku wiejskim. 

 Wyłonienie najbardziej uzdolnionej młodzieży do dalszego szkolenia. 

 Wyłonienie reprezentacji na Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w LA 

 Wyłonienie reprezentacji na  Ogólnopolskie Igrzyska  LZS Mieszkańców Wsi 

 Wdrożenie nawyku aktywnego spędzania czasu w oraz systematycznego uprawiania 
sportu 

 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

 Promocja działalności wolontariatu w sporcie 
 
II ORGANIZATORZY/WSPÓŁORGANIZATORZY 

 Ministerstwo Sportu w Warszawie 

 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie 

 Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 

 Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 

 PLKS GWDA Piła 

 MOSiR w Pile 

 Urząd Miasta w Pile 

 Starostwo Powiatowe w Pile 

 GWDA Sp. Z o.o. 

 Powiatowe Zrzeszenie LZS w Pile 
 
III UCZESTNICTWO 
W Mistrzostwach prawo uczestnictwa mają uczennice i uczniowie szkół zgodnie z 
programem. Nie mają prawa startu zawodnicy zgłoszeni do klubów sportowych, które nie są 
członkami Zrzeszenia LZS. Zawodnicy mają prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie. 
Zawodnicy muszą posiadać legitymację szkolną. Każdy powiat ma prawo zgłosić jeden 
zespół składający się maksymalnie z 50 zawodników. Powiat wystawia po jednej sztafecie 
dziewcząt i chłopców. Start nieuprawnionego zawodnika spowoduje stratę 100 pkt. 
 
IV  TERMIN I MIEJSCE 
26.05.2021r.. godz.– 11:00 stadion  w Pile.  
 

 PROGRAM 
Kobiety 2004-2005 (U18), 2002-2003 (U20), 1999-2001 (U23) 
100,200,400,800,1500,100ppł,wzwyż,w dal, kula, dysk, oszczep, 4x100m 
 
Mężczyźni 2004-2005 (U18), 2002-2003 (U20), 1999-2001 (U23) 
100,200,400,800,1500,110ppł,wzwyż,w dal, kula, dysk, oszczep, 4x100 
 
V  PUNKTACJA 
Prowadzona będzie wg tabel punktowych PZLA dla Ligi Juniorów 

 Powiaty -15 najlepszych wyników w zespole ( z uwzględnieniem sztafet ). 



 Szkoły – 10 najlepszych wyników (nie punktują sztafety) 
 
VI  NAGRODY 

 Indywidualne 
 Za miejsca I – III w konkurencji  medale 
 

 Drużynowe szkół  
 Za miejsca I – VI puchary 
  

 Drużynowe powiatów 
 Za miejsca I – VI  puchary 
  
VII ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia imienne dla zawodników posiadających licencje PZLA poprzez system PZLA 
STARTER w terminie do 24.05.2021  godz. 18:00  
   
Dla zawodników nie posiadających licencji PZLA oraz sztafety zgłoszenie:   
WZ LZS na   e-mail: olimp.pila@wp.pl w terminie do 24.05.2021 godz. 18:00 
wg wzoru: 
 
Nr 
start 

Imię i nazwisko Data 
urodzenia 

Konkurencja Szkoła Powiat 
 

      

 
Za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są opiekunowie reprezentacji powiatowych. 
 
X UWAGA 
Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja 
odwoławcza. 
Uczestnicy imprezy objęci są ubezpieczeniem zbiorowym zawartym przez Wielkopolskie 
Zrzeszenie LZS w Poznaniu.  

 Ochrona danych osobowych: 
Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez 
Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora.  Administratorem danych jest 
Organizator – Wielkopolskie Zrzeszenie LZS. Dane osobowe zawodników będą 
wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o 
ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 24.05.2018r.poz.1000). 
 
 
        ORGANIZATORZY 
 

               Patronat honorowy:  

 

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 


