
ERRATA DO  REGULAMINÓW  ZAWODÓW  LEKKOATLETYCZNYCH   
W  RAMACH  LUBUSKIEJ  OLIMPIADY  MŁODZIEŻY rok szkolny 2015/2016 

 
Opracowana przez Pana Jerzego Walczaka 

 
SZKOŁY  PODSTAWOWE – „DZIECI STARSZE” 
 
str. 37 

 

4. jest „…start zawodnika w biegu na 600m. i 1000m. wyłącza jego udział  

   w innej konkurencji…” 

    powinno być „…start zawodnika w biegu na 600m. lub 1000m. wyklucza   
    jego udział  w innej konkurencji indywidualnej (może startować  
    w sztafecie)” 

 
SZKOŁY  GIMNAZJALNE – „JUNIORZY i JUNIORZY MŁODSI” 
 
str. 44 

 

1. - jest „JUNIORKI (1992-1993)” 

      powinno być: „JUNIORKI (1997-1998)” 

    - jest „JUNIORKI MŁODSZE (1994-1995)” 

      powinno być: „JUNIORKI MŁODSZE (1999-2000)” 

    - jest „JUNIORZY (1992-1993)” 

      powinno być „JUNIORZY (1997-1998)” 

    - jest „JUNIORZY MŁODSI (1994-1995)” 

      powinno być „JUNIORZY MŁODSI (1999-2000)” 

    - juniorki młodsze rzucają sprzętem o wadze” 

    . kula - 3kg, nie 4kg 

    . oszczep - 500gr., nie 600gr. 

    . młot       - 3kg., nie 4kg 

 

2. - jest „zawodnicy ur. w roku 1994-1995 (juniorzy) i 1996-1997 (juniorzy  

      młodsi”  

    - powinno być „zawodnicy ur. w roku 1997-1998 (juniorzy) i 1999-2000 

      (juniorzy młodsi)” 

 

3. - jest „…start zawodnika w biegu na 800m. i dłuższym wyłącza jego udział  

      w innej konkurencji…” 

    - powinno być „…start zawodnika w biegu na 800m. i dłuższym. wyklucza   
      jego udział  w innej konkurencji indywidualnej (może startować  
      w sztafecie)” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SZKOŁY GIMNAZJALNE - „MŁODZIK” 
 
str. 45-46 

 

1. - jest „W zawodach biorą drużyny dziewcząt i chłopców rocznik 1999  

      i młodsi” 

      powinno być „W zawodach biorą dziewczęta i chłopcy rocznik 2001  
      i młodsi” 

2. - oszczep dla młodziczek waży 500 gram (nie 600 gram) 

    - młot dla młodzików waży 5kg (nie 4kg) 

3(4) – błąd w numeracji na stronie 46 

    -  jest „…start zawodnika w biegu na 600m., 1000m. i 2000m. wyłącza jego  

       udział w innej konkurencji…” 

       powinno być „…start zawodnika w biegu na 600m. lub 1000m. lub 2000m.  

       wyklucza jego udział  w innej konkurencji indywidualnej (może  
       startować w sztafecie)” 
 
 
SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE -JUNIORZY i JUNIORZY MŁODSI 
 

str. 45 
 
1. - jest „JUNIORKI (1992-1993)” 

      powinno być: „JUNIORKI (1997-1998)” 

    - jest „JUNIORKI MŁODSZE (1994-1995)” 

      powinno być: „JUNIORKI MŁODSZE (1999-2000)” 

    - jest „JUNIORZY (1992-1993)” 

      powinno być „JUNIORZY (1997-1998)” 

    - jest „JUNIORZY MŁODSI (1994-1995)” 

      powinno być „JUNIORZY MŁODSI (1999-2000)” 

    - juniorki młodsze rzucają sprzętem o wadze” 

    . kula - 3kg, nie 4kg 

    . oszczep - 500gr., nie 600gr. 

    . młot       - 3kg., nie 4kg 

 

2. - jest „zawodnicy ur. w roku 1994-1995 (juniorzy) i 1996-1997 (juniorzy  

      młodsi”  

    - powinno być „zawodnicy ur. w roku 1997-1998 (juniorzy) i 1999-2000 

      (juniorzy młodsi)” 

 

 3 - jest „…start zawodnika w biegu na 800m. i dłuższym wyłącza jego udział  

      w innej konkurencji…” 

    - powinno być „…start zawodnika w biegu na 800m. i dłuższym. wyklucza   
      jego udział  w innej konkurencji indywidualnej (może startować  
      w sztafecie)” 

 

Przepraszamy wszystkich za powstałe błędy . 
Prezes 

SZS ZIEMIA LUBUSKA 
 

Zbigniew Bermes 

 


