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REGULAMIN  

HALOWYCH MISTRZOSTW GDAŃSKICH SZKÓŁ W LEKKOATLETYCE 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Halowych Mistrzostw Gdańskich Szkół w Lekkoatletyce (Zawody) jest Gdański 

Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (GZSiSS). 

2. Celem zawodów jest popularyzacja lekkoatletyki wśród młodzieży oraz rozpowszechnianie sportu i 

rekreacji jako formy aktywnego wypoczynku. 

3. Wszyscy biorący udział w zawodach zobowiązani do dostarczenia organizatorowi, najpóźniej do 

dnia rozpoczęcia zawodów podpisanego kompletu dokumentów: Karta zgłoszenia, Zgody, (w 

załączeniu). W przypadku udziału w zawodach osób niepełnoletnich, w/w oświadczenia składane są 

przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

4. Każdy uczestnik zawodów przed wejściem na obiekt, na którym zostaną rozegrane zawody, musi 

okazać dokument pozwalającym na stwierdzenie jego tożsamości. Uczestnicy zawodów są 

zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki 

uczestników zawodów oraz za rzeczy osobiste zawodników pozostawione bez opieki. 

6. Zawodom może towarzyszyć nauczyciel, opiekun,  publiczność, pod warunkiem dostosowania się do 

regulaminu obiektu i pełnej kontroli widowni przez obsługę obiektu. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 04.12.2022r. (NIEDZIELA)  na Hali Lekkoatletycznej 

AWFiS Gdańsku przy ul. Kazimierza Górskiego 1. 

2. Program zawodów: 

− godz. 11.15 – weryfikacja zgłoszeń, odprawa, rozgrzewka;  

− godz. 11.40 – Bieg na 60 m chłopców; Skok w dal dziewcząt;  

− godz. 12.30 – Bieg na 60 m dziewcząt; Skok w dal chłopców;  

− godz. 13.20 – Bieg na 600 m dziewcząt;  

− godz. 13.50 – Bieg na 1000 m chłopców;  

− godz. 14.20 – Ceremonia Zakończenia Zawodów. 

3. Dokładny sposób przeprowadzenia zawodów i poszczególnych konkurencji zostanie podany na 

odprawie nauczycieli, trenerów w dniu zawodów. 

 

 

III. UDZIAŁ W ZAWODACH 

1. Ze względów technicznych i organizacyjnych, o możliwości udziału w zawodach decydować będzie 

kolejność zgłoszeń. Wstępnie organizator zakłada możliwość startu do 200 zawodników. 

2. Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów oraz 

poświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach. 

3. Udział w zawodach jest nieodpłatny. 

4. W zawodach mogą wziąć udział dziewczęta i chłopcy z gdańskich szkół w podziale na kategorie 

wiekowe: 
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− roczniki: 2009-2008, 

− roczniki: 2011-2010, 

− roczniki: 2012 i młodsi. 

5. Każda szkoła może wystawić w sumie 20 zawodników z zachowaniem zasady: 

- W konkurencjach biegowych w każdej kategorii wiekowej, szkołę może reprezentować 

maksymalnie trzech zawodników, 

 - W konkurencjach technicznych, maksymalnie dwie osoby w każdej kategorii wiekowej.   

- Każdy zawodnik może startować maksymalnie w dwóch dowolnych konkurencjach. 

6. Zgłoszenie udziału zawodników należy dokonać poprzez wypełnienie obowiązującego druku „Karta 

Zgłoszenia” i przesłanie go mailowo na adres: adrianczwojda@wp.pl  do dnia 28.11.2022 r. 

Opiekunowie zawodników w dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem, mają obowiązek przekazać  

organizatorowi zgłoszenie startujących uczniów – potwierdzone przez dyrektora szkoły. 

7. W przypadku uczniów startujących indywidualnie, zgłoszenie wysyłają na e-mail i dostarczają 

rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. 

 

IV. PRZEBIEG ZAWODÓW 

1. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

− zawody będą przeprowadzane zgodnie z przepisami PZLA, 

− zawody będą przeprowadzane wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej, 

− konkurencje biegowe będą rozgrywane w seriach na czas i na tej podstawie zostaną ustalone 

miejsca poszczególnych zawodników, 

− w konkurencjach technicznych, skok w dal zawodnicy mają prawo do dwóch prób, skoki ze 

strefy dla wszystkich kategorii. 

− zawodnik może startować maksymalnie w 2 konkurencjach. 

2. Konkurencje: 

− bieg na 60 m dziewcząt i chłopców, 

− bieg na 600 m dziewcząt, 

− bieg 1000 m chłopców, 

− skok w dal dziewcząt i chłopców. 

 

3. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zawodów i ma głos rozstrzygający w 

kwestiach spornych.                                                                         

 

V. WYNIKI I NAGRODY 

1. Po zakończeniu konkurencji Sędzia Główny sporządza protokół z zawodów. 

2. Nagrody: Medale za miejsca I – III w każdej kategorii i konkurencji ufundowane przez Gdański 

Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. 

3. Dekoracja zwycięzców będzie się odbywać bezpośrednio po zakończeniu konkurencji  

i dostarczeniu protokołów z wynikami do sekretarza zawodów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników na swoich stronach internetowych i 

przekazania ich mediom. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny zawodów.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.  
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3. Podczas zawodów organizator zapewni obsadę sędziów, służb medycznych i technicznych 

czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem zawodów i funkcjonowaniem obiektu.  

4. Organizator zapewnia sobie prawo do rozpowszechniania wizerunku uczestników zawodów w 

materiałach fotograficznych i filmowych do celów promocyjnych. Chęć przystąpienia do zawodów 

jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na powyższe.  

5. Każdy uczestnik zawodów deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do 

uczestniczenia zawodach. 

6. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator  

nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.  

7. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważne legitymacja szkolne. W przypadku kontroli 

tożsamości uczestnika brak legitymacji oznacza dyskwalifikację.  

8. Obowiązek zapoznania uczestników zawodów z regulaminem hali, zawodów, warunkami 

uczestnictwa spoczywa na opiekunie/trenerze.  

9. Za zachowanie na obiekcie w trakcie zawodów odpowiedzialność ponoszą opiekunowie/trenerzy. 

10. Prawo startu w zawodach mają jedynie zawodnicy, którzy są wpisani w zgłoszeniu przekazanym 

organizatorowi z podpisem opiekuna zespołu szkolnego i podpisem dyrektora szkoły. W przypadku 

zawodników startujących indywidualnie wymienieni w zgłoszeniu przekazanym i podpisanym przez 

rodziców lub opiekunów prawnych. 

11. Opiekunowie w czasie przebywania zawodnika na obiekcie sportowym odpowiadają za jego 

bezpieczeństwo. 

12. W zależności od ilości startujących zawodników organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia 

zmian w programie minutowym zawodów. 

13. Nie ma możliwości startów poza konkurencją.  

 

Kontakt: 

Adrian Czwojda tel. 784-047-083, email  adrianczwojda@wp.pl 
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