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Regulamin Okręgowych Zawodów Rzutowych  
z cyklu Grand Prix Komisji Młodzieży w hali 

 
 
 
 
 

1. Cały cykl składa się z 4 zawodów w których prawo startu mają kadeci, juniorki i juniorzy. 
 

2. Kategoria kadeci będzie podzielona na 2 podgrupy wiekowe do 11 lat i od 12 do 14 lat, w każdych 
zawodach rzutowych w hali. Podział kadetów na dwie grupy będzie obowiązywał tylko podczas 
tego cyklu. 

 

3. Kolejność zajętych miejsc w klasyfikacji indywidualnej kadetów od której jest uzależnione 
wyliczanie uzyskanych punktów do Okręgowego konkursu o miano „Młodzieżowe Koło Roku” 
będzie ustalana na podstawie sumy uzyskanych punktów po 2 konkurencjach (spinningu 
sprawnościowego 7.5g i spinningu celu 7.5g) przez poszczególnych kadetów bez podziału na 2 
podgrupy wiekowe. 

 

4. Zawodnicy na rzutniach biorący udział w zawodach muszą być samodzielni. Trener lub rodzic 
(opiekun) może udzielić pomocy zawodnikowi tylko w przypadku gdy dojdzie do awarii sprzętu 
którym posługuje się zawodnik. 

      Wyniki zawodów po ich zakończeniu będą obliczane w klasyfikacji indywidualnej kadetów, 
      juniorek i juniorów oraz będzie też prowadzona klasyfikacja drużynowa kół w kategorii kadetów.  
      Do klasyfikacji drużynowej będą zaliczane uzyskane wyniki pierwszych 3 zawodników z każdego 
      Koła, którzy będą najwyżej sklasyfikowani w kategorii kadetów w każdych zawodach oddzielnie 
      bez podziału na podgrupy. 
 

5.  Klasyfikacja indywidualna generalna (końcowa) całego cyklu 4 zawodów będzie ustalona na 
podstawie: 
a. Sumy zajętych miejsc z trzech zawodów w swojej kategorii wiekowej (najsłabszy wynik 

jednych zawodów będzie odliczany). 
b. W wypadku równej ilości punktów z sumy miejsc będzie liczona suma punktów (małych) z 

konkurencji nr 3 spinning sprawnościowy 7.5g i spinningu cel 7.5g z trzech zaliczonych 
zawodów całego cyklu . 

c. Gdy i ta punktacja będzie równa zawodnicy zajmą miejsca „ex aequo” 
 

6. Zwycięzcy w poszczególnych zawodach będą honorowani medalami dla pierwszej trójki i pierwsza 
szóstka otrzyma dyplomy w każdych z 4 zawodów. 

 

7. Po czwartych zawodach tego cyklu i podsumowaniu wyników całego cyklu najlepsi zawodnicy 
otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy. 

 

8. Za zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej Kadetów najlepsze 3 drużyny otrzymają puchary i 
dyplomy (zalicza się wyniki czterech zawodów). 
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