
 R E G U L A M I N 

ORLIKOWEJ LIGI MISTRZÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2018 

KONKURENCJA - SKOK WZWYŻ 

I. ORGANIZATOR 

Pomysłodawcą i głównym organizatorem rodzinnego konkursu skoku wzwyż w ramach Orlikowej Ligi Mistrzów Województwa 

Łódzkiego, zwaną dalej Ligą, jest Województwo Łódzkie, na jego zlecenie organizatorem bezpośrednim konkurencji skoku wzwyż 

jest Rudzki Klub Sportowy zwany dalej Organizatorem. 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników, każda z imprez będzie zabezpieczona medycznie. 

Impreza została ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

II. CELEM LIGI JEST: 

Aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 11-15 lat (rocznik 2007 – 2003) oraz rodziców zawodników do prowadzenia 

aktywnego, sportowego stylu życia oraz uczenie postaw fair - play. Promocja gmin i powiatów regionu łódzkiego oraz całego 

województwa. Tworzenie pozytywnego klimatu dla inicjatyw oddolnych w gminach i powiatach łódzkiego. Wspieranie gminnej, 

powiatowej i wojewódzkiej tożsamości. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uczestnictwo w Lidze jest bezpłatne. Liga adresowana jest do uczniów. Konkurs skoku wzwyż przeprowadzany będzie w dwóch 

kategoriach wiekowych 11-13 lat (rocznik 2007 – 2005) i 14-15 lat (rocznik 2004 – 2003). Konkurs rozegrany zostanie oddzielnie 

dla dziewcząt i chłopców. Prawo startu w konkursie mają aktualni uczniowie szkoły, zdrowi, którzy uczestniczą na zajęciach 

wychowania fizycznego. 

 

W ramach rodzinnego konkursu skoku wzwyż odbywać się będzie również konkurs VIP, w którym startować mogą również rodzice 

startujących zawodników. W konkursie VIP uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

Listy zawodników można przesyłać na formularz zgłoszeń na adres organizatora pocztą elektroniczną. 

Rudzki Klub Sportowy ul. Rudzka 37 93 – 423 Łódź, tel. 42 683 25 03 E-mail: sekretariat@rks.org.pl 

 

Istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów, w biurze zawodów u organizatora max do 20 minut przed rozpoczęciem konkursu. 

Organizator zobowiązuje się do opublikowania komunikatu końcowego. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ubezpieczenie zawodników. 

Koszty udziału w zawodach startujących pokrywa zgłaszający. 

ETAPY ROZGRYWEK 

09.05.2018    Łódź godz. 10: 00 - Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego ul. Powszechna 15 

18.05.2018    Aleksandrów Łódzki godz. 10: 00 – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego  

ul. Bankowa 7/11 

22.05.2018    Zduńska Wola godz. 10: 00 – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Zielona 46a  

29.05.2018    Topola Królewska 66/67 godz. 10: 00 – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka     

15.06.2018    Kutno godz. 11: 00 – rozgrywka finałowa – Stadion Miejski im. Henryka Reymana 

 

 

IV. PRZEPISY 

Każdy z zawodników ma prawo do wykonania dwóch prób na danej wysokości. Dwukrotne strącenie poprzeczki oznacza eliminację 

z turnieju. 

Natomiast w rozgrywce finałowej, po osiągnięciu przez zawodników i zawodniczki poniżej podanych wysokości uczestnicy będą 

mieli prawo do wykonania trzech prób na kolejnych wysokościach. Trzykrotne strącenie poprzeczki oznacza zakończenie udziału 

w konkursie. 

mailto:sekretariat@rks.org.pl


 

Kategoria wiekowa roczników 2005 - 2007: 

Dziewczęta 120 cm 

Chłopcy 125 cm 

Kategoria wiekowa roczników 2003 - 2004: 

Dziewczęta 135 cm 

Chłopcy 155 cm 

Zawodnicy muszą posiadać obuwie sportowe z płaską podeszwą.   

V. ZASADY kwalifikacji do rozgrywki finałowej 

Z każdej eliminacji regionalnej do rozgrywki finałowej zakwalifikuje się najlepsza trójka w danej kategorii wiekowej – 3 

zawodników i 3 zawodniczki. Dana szkoła (dany zawodnik) może wystartować tylko w jednym turnieju eliminacyjnym. W każdej 

kategorii wiekowej dana szkoła może wystawić maksymalnie 7 zawodników i 7 zawodniczek. 

Do finału zakwalifikuje się każdy z uczestników uzyskując minimum w swojej kategorii wiekowej: 

Dziewczęta – roczniki: 2005 - 2007  wysokość   120 cm                            Chłopcy – roczniki: 2005 - 2007   wysokość  135 cm 

Dziewczęta -  roczniki: 2003 - 2004 wysokość 130 cm                                Chłopcy – roczniki: 2003 - 2004    wysokość  150 cm 

O kolejności w turnieju decyduje: Pokonanie najwyższej wysokości. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska tą 

samą wysokość (miejsca 1-3) dla tych zawodników przeprowadza się dogrywkę. 

VI. ROZGRYWKA FINAŁOWA 

W rozgrywce finałowej startują zawodnicy i zawodniczki, którzy zajęli miejsca 1 – 3 w swojej kategorii wiekowej zgodnie z 

zasadami kwalifikacji oraz zawodnicy, którzy uzyskali minimum w swojej kategorii wiekowej. O kolejności w finale decyduje 

pokonanie najwyższej wysokości. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska tą samą wysokość na miejscach 1-3, 

dla tych zawodników przeprowadza się dogrywkę. 

Zabrania się stosowania kolców lekkoatletycznych. 

VII.NAGRODY 

Uczestnicy turnieju w rozgrywkach eliminacyjnych otrzymają pamiątkowe dyplomy za zajęcie miejsc I-III. 

Uczestnicy Turnieju w rozgrywkach finałowych otrzymają dyplomy, puchary oraz medale za zajęcie miejsc wg. 

następującej klasyfikacji: 

Skok wzwyż chłopców I-III  - roczniki 2005 - 2007 

Skok wzwyż chłopców I-III  - roczniki 2003 - 2004 

Skok wzwyż dziewcząt I-III - roczniki 2005 - 2007 

Skok wzwyż dziewcząt I-III - roczniki 2003 - 2004 

   

VIII. INTERPRETACJA REGULAMINU 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad rozgrywania konkursu, o których mowa w punkcie IV informując uczestników 

najpóźniej przed startem pierwszego zawodnika. Wszelkie protesty i zastrzeżenia należy zgłaszać w trakcie trwania konkursu lub 

przed jego rozpoczęciem. Rozpatrywane one będą przez przedstawiciela Organizatora na bieżąco lub w przypadku ich złożoności 

po zakończeniu turnieju. 

We wszystkich sprawach dotyczących konkursu skoku wzwyż, a nieujętych w Regulaminie decyzje podejmie Organizator. W 

spornych sytuacjach Organizator zastrzega sobie własną interpretację regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Organizator 

zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

 


