Regulamin Finału Nestlé Cup 13-14 września 2017
w 4-boju lekkoatletycznym dla szkół podstawowych
w wielobojach ukierunkowanych dla gimnazjów
I.

Kierownictwo

Polski Związek Lekkiej Atletyki – zespół LDK!
II.

Organizator

Polski Związek Lekkiej Atletyki
III.

Sponsorzy i partnerzy zawodów

 Ministerstwo Sportu i Turystyki
 Nestlé Polska S.A.
IV.

Cel zawodów

 popularyzacja lekkiej atletyki,
 promowanie atrakcyjnych form rywalizacji,
 zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością dzieci.
V.

Założenia Sportowe

 dla uczniów szkół podstawowych – wszechstronny wielobój lekkoatletyczny - czwórbój SP,
 dla uczniów gimnazjów – ukierunkowany wielobój lekkoatletyczny - czwórbój GIM,
 formuła rywalizacji: indywidualna.
VI.

Podstawowe założenia organizacyjne



Termin 13-14.09.2017



Miejsce

Obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudzkiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa



Konkurencje
Czwórbój - szkoły podstawowe:

Konkurencje
60m
rzut piłką palantową
skok w dal ze strefy lub skok wzwyż
600m K i 1000m M
Wielobój ukierunkowany - gimnazjum
Wielobój ukierunkowany

Konkurencje
80m pł K/110m pł M

SPRINTERSKI

skok wzwyż
pchnięcie kulą
100m lub 300m
200m pł

WYTRZYMAŁOŚCIOWY

pchnięcie kulą
skok w dal
600m lub 1000m
80m pł K/110m pł M

PŁOTKARSKI

skok wzwyż
pchnięcie kulą
200m ppł
80m pł K/110m pł M

SKOCZNOŚCIOWY

pchnięcie kulą
skok w dal
skok wzwyż
100m

RZUTOWY

pchnięcie kulą
skok w dal
oszczep lub dysk



Warunki uczestnictwa

Szkoły podstawowe
W zawodach uczestniczą zawodnicy którzy:


uzyskali bezpośredni awans jako zwycięzcy regionu w każdym roczniku
[16 województw x 3 roczniki x 2 płcie]



16 najlepszych zawodników wg rankingu krajowego w każdej kategorii
[16 zawodników x 3 roczniki x 2 płcie]



zawodnicy dodatkowo zgłoszeni w ramach limitu wojewódzkiego tj. jedna dziewczyna i jeden
chłopiec w każdym roczniku
[16 województw x 3 roczniki x 2 płcie]



Łącznie w finale wystartuje 288 uczestników [96 zwycięzców + 96 osób z rankingu + 96 limit].
Kategorie wiekowe – Czwórbój – szkoły podstawowe

Dziewczęta, chłopcy – 11 lat-U12
Dziewczęta, chłopcy – 12 lat-U13
Dziewczęta, chłopcy – 13 lat-U14

Klasa IV szkół podstawowych
Klasa V szkół podstawowych
Klasa VI szkół podstawowych

Rocznik 2006 i młodsi
Rocznik 2005
Rocznik 2004

Gimnazja
W zawodach uczestniczą zawodnicy którzy:


8 zawodników z poszczególnych roczników 2002-2003 z największą liczbą punktów
uzyskanych w wieloboju ukierunkowanym [5 wielobojów x2 roczniki x8 zawodników x2 płcie]



2 zawodników z najlepszymi wynikami wg rankingu krajowego w konkurencji do wyboru
[10 konkurencji x 2 roczniki x 2 zawodników x 2 płcie]



zawodnicy dodatkowo zgłoszeni w ramach limitu wojewódzkiego tj. jedna dziewczynka i
jeden chłopiec w każdym roczniku [16 województw x 2 roczniki x 2 płcie]



łącznie w zawodach finałowych weźmie 304 gimnazjalistów
[160 ranking + 80 liderzy list konkurencji do wyboru + 64 limit].
Kategorie wiekowe- Wielobój ukierunkowany - gimnazjum

Dziewczęta, chłopcy - 14 lat-U15
Dziewczęta, chłopcy - 15 lat-U16

Klasa I gimnazjum
Klasa II gimnazjum

Rocznik 2003
Rocznik 2002

Uwaga!
 Podstawą do opracowania rankingu były wyniki uzyskane w wielobojach ukierunkowanych
rozegranych w dniach 06.05-14.06.2017 r.
 Zawodnik ma prawo startu w jednym wieloboju ukierunkowanym.
Sposób rozgrywania konkurencji
 konkurencje biegowe odbywają się seriami na czas; rozstawienie w konkurencjach biegowych
odbywających się pierwszego dnia dokonywane będzie losowo,


w skoku w dal i w każdej konkurencji rzutowej każdemu zawodnikowi przysługują 3 próby,
w skoku wzwyż zawodnik ma prawo do 4 prób nieważnych w przebiegu całego konkursu
(zakończenie udziału w konkursie po 3 próbach nieważnych na wysokości lub po 4 nieważnych
próbach),

 preferowana formuła rozgrywania konkurencji w ramach wieloboju [3+1] podstawówki oraz
[2+2] w przypadku gimnazjów (organizator dopuszcza możliwość zmiany).
Punktacja i nagrody


wyniki uzyskane przez zawodników przeliczane są na podstawie tabel punktowych NESTLE Cup
2017 i sumowane,



suma punktów decyduje o zajętym miejscu w poszczególnych kategoriach i w wielobojach. Gdy
liczba punktów jest taka sama o kolejności miejsc zadecyduje większa liczba punktów zdobyta
wybranej konkurencji wielobojowej, a gdy jest ona taka sama to kolejna większa liczba punktów
zdobyta wybranej konkurencji,



za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach i w wielobojach medale. Dla wszystkich
uczestników FINAŁU NESTLE dyplomy uczestnictwa.

Zgłoszenia
Obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych, który zamieszczony jest pod adresem:
http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/.
System zgłoszeń zamknięty zostanie w dniu 10.09.2017. o godz. 20.00.
Prawo przesyłania zgłoszeń posiadają koordynatorzy OLA.

Inne
 weryfikacja zawodników: podczas weryfikacji należy przedstawić aktualną zgodę rodziców
na udział w zawodach oraz złożyć ważne badania lekarskie w przypadku gimnazjalistów,
 zasady finansowania: koszty organizacji zawodów oraz uczestnictwa ponosi PZLA zgodnie
z zaakceptowanymi preliminarzami. Podstawą refundacji kosztów jest pełna dokumentacja
finansowa wraz z podpisanymi listami uczestników zawodów,
 dzieci z programu LDK! są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 udział w Finale NESTLE CUP 2017 w 4-boju dla szkół podstawowych i w wielobojach
ukierunkowanych dla gimnazjów oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się
z wyrażeniem

zgody

na

wykorzystanie

wizerunku

uczestnika

imprezy

w materiałach

promocyjnych organizatora.
Obowiązki organizatora
Obowiązki organizatora pełni Polski Związek Lekkiej Atletyki.
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.
Zespół LDK!

