
                                                                                                     

 
 

REGULAMIN 
XXVII MEMORIAŁU  IM. PROF.  BERNARDA KOBIELSKIEGO 

MISTRZOSTWA  POWIATÓW  WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 
W  LEKKIEJ ATLETYCE  

 
„Projekt  współfinansowany przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego” 
 
  

I  CEL 

 Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży. 

 Wyłonienie najlepszego powiatu w lekkiej atletyce w kategorii 
młodzieży do 14 lat. 

 Wyłonienie najlepszych zawodników do dalszego szkolenia 

 Promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i 
wychowawczych wartości sportu 

 Promowanie wolontariatu w sporcie 

 Przeciwdziałanie  agresji i patologiom społecznym oraz innym 
zagrożeniom cywilizacyjnym wśród dzieci i młodzieży 

 Integracja społeczna oraz wyrównanie szans poprzez sport 
 
II  WSPÓŁORGANIZATORZY 

 Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 Ministerstwo Sportu w Warszawie 

 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie 

 Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 

 Urząd Miasta i Gminy Żerków 

 UKS Przełaj Żerków 
 
III TERMIN I MIEJSCE. 
Eliminacje gminne odbywają się do dnia 7.09.2022r. 
Eliminacje powiatowe odbywają się do dnia 14.09.2022r. 
FINAŁ – 20.09.2022r. Otwarcie godz. 11:30 na stadionie w Żerkowie. 
Rozpoczęcie zawodów 11:45. 
 
IV  PROGRAM 
Eliminacje gminne i powiatowe wg programów ustalonych przez 
organizatorów. 
Finał wojewódzki   



 dziewczęta 2008 r. i młodsze: 100m,  300m,  600m,  1000m, 
skok wzwyż,  skok          w dal, kula, oszczep, 80m ppł , 3km 
chód, wieloskok 

 chłopcy 2008 r. i młodsi: 100m, 300m,  600m, 1000m, skok 
wzwyż, skok w dal, kula, oszczep, 110 ppł., 3km chód, 
wieloskok  

 bieg 4x200 m  (2 dziewczynki + 2 chłopców) 
 
V  UCZESTNICTWO 
W imprezach gminnych i powiatowych wg regulaminów ustalonych przez 
organizatorów. 
Reprezentacja powiatu może liczyć do 50 zawodników startujących 
dowolnie. Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej konkurencji. Prawo 
startu w zawodach mają zawodnicy reprezentujący szkołę lub uczelnię – 
niezależnie od przynależności klubowej i niezrzeszeni- oraz zawodnicy 
reprezentujący klub, który znajduje się w strukturach WZ LZS. 
Ze względów organizacyjnych w żadnym przypadku nie przewiduje 
się startów PK. 
 
VI  PUNKTACJA 
Na punktację szkoły  składa się suma punktów uzyskanych przez 8 
zawodników (bez względu na konkurencje w jakich występowali). 
Na punktację powiatu składa się suma punktów uzyskanych przez 30  
zawodników. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydują 
wyższe miejsca indywidualne. 
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VII  ZGŁOSZENIA  
Powiaty zgłaszają swój udział w Mistrzostwach w terminie do 14.09.2022r. 
na adres  WZ LZS  biuro@lzs-wlkp.pl  Zgłoszenie musi zawierać: Imię i 
nazwisko, rocznik, konkurencję, szkołę oraz powiat.   
 
Drużyny, które zadeklarują swój udział w zawodach, a nie stawią się 
na nich, zostaną obciążone kosztami organizacyjnymi 
 
VIII NAGRODY 
 Indywidualne  I – III miejsce w każdej konkurencji medale 
 Szkoły               I – VI puchary 
 Powiaty   I – VI miejsce  
puchary 

 
 
 
 



IX SPRAWY RÓŻNE  
Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze  
szczególnymi potrzebami, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS zobowiązuje się 
do zapewnienia udziału takim osobom, po uprzednim poinformowaniu 
organizatora przez zainteresowanych minimum 7 dni przed zawodami, w 
celu umożliwienia startu w imprezie. 
 
X UWAGI KOŃCOWE 
Za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są kierownicy ekip. 
Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 
komisja odwoławcza. 
Uczestnicy imprezy, członkowie LZS, objęci są ubezpieczeniem zbiorowym 
zawartym przez WZ LZS w Poznaniu,  po opłaceniu składki członkowskiej. 
Protesty dotyczące przeprowadzania imprez w ramach współzawodnictwa,  
należy składać na piśmie w czasie imprez po uprzednim wpłaceniu kaucji w 
wysokości 300zł. Protest rozpatruje komisja a w składzie sędzia główny, 
kierownik zawodów, pracownicy biura WZ LZS 
Ewentualne protesty dotyczące współzawodnictwa należy składać na 
piśmie nie później jak trzy dni po ukazaniu się komunikatu z imprez 
wchodzących w skład współzawodnictwa po wpłaceniu kaucji w wysokości 
500zł. Protest rozpatruje biuro WZ LZS w Poznaniu 
W przypadku nie uznania protestów kaucja przepada na rzecz WZ LZS 

 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 


