
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
I TURNIEJU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

W SPORTACH SIŁOWYCH 
 

I Cele 

1. Rozpowszechnienie i popularyzacja dyscypliny sportów siłowych na terenie Łodzi. 

2. Promocja Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych  

3. Bicie rekordu Łodzi. 

 

II Termin i miejsce turnieju 

Turniej odbędzie się w dniu 04.12.2012r./wtorek/ o godzinie 12.00 w siłowni przy 

Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (dawnej ZSP nr 17) Łódź, ul. Politechniki 

37. 

 

III Organizatorzy 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (dawne ZSP nr 17) 

przedstawiciel Katarzyna Jurgas – nauczyciel wychowania fizycznego 

 

IV Uczestnictwo 

1. W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  

w województwie łódzkim, 

2. Warunkiem uczestnictwa jest ważna legitymacja szkolna i obecność nauczyciela 

wychowania fizycznego, 

Zgłoszenia do  30.11.2012 do nauczyciela wychowania fizycznego Katarzyny Jurgas  Tel. 
603 062 705  lub przed zawodami  w biurze zawodów . 

Można też e-mail: zsp17lodz@zsp17.lodz.ids.pl  fax (0-42) 648 71 12 

sekretariat szkoły tel. (0-42) 648 71 12 

V. System prowadzenia zawodów 

1. Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona następująco: uczniowie zmierzą 

się w podnoszeniu ciężarów na ilość (ciężar będzie wynosił dla amatorów połowę 

masy zawodnika lub dla profesjonalistów całą masę zawodnika). 

2. Konkurencją towarzyszącą będzie podciąganie na drążku. 

 

 



VI. Nagrody 

1. Najlepszy zawodnik i zawodniczka I turnieju w sportach siłowych otrzymają nagrody 

rzeczowe. 

2. Zawodnicy i zawodniczki którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

VII Postanowienia końcowe 

1. Organizator turnieju pokrywa koszty organizacyjne. 

2. Organizator turnieju na czas zawodów udostępnia obiekt. 

3. Przebieg zawodów ustala organizator zawodów w zależności od ilości zgłoszonych 

zawodników. 

4. Organizator zapewnia szatnię i salę do rozgrzewki. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania 

zawodów. 

Wyciskanie sztangi ½ wagi ciała lub własnej wagi ciała na liczbę powtórzeń. 

Wyciskanie wielokrotne-regulamin 

1.pozycja początkowa: stopy oparte na ziemi, uchwyt dowolnej szerokości, biodra, barki, 

głowa muszą mieć kontakt z ławką, sztanga w wyprostowanych ramionach. 

2.Na znak sędziego opuszczamy ciągłym ruchem sztangę do momentu dotknięcia klatki 

piersiowej i wyciskamy do pozycji początkowej – ramiona wyprostowane w łokciach – 

akcentując ruch – zatrzymanie (ale nie dłużej niż na jeden oddech/2sekundy. 

3. Po zaliczeniu ruchu przez sędziego wykonujemy kolejne powtórzenie. 

4. Wygrywa zawodnik z największą zaliczoną ilością powtórzeń. 

5. Zabronione jest odrywanie bioder, głowy od ławeczki oraz oderwanie stóp od ziemi. 

6. Nie zaliczone są powtórzenia bez dotknięcia sztangą klatki piersiowej lub 

 nie wyprostowania do końca ramion oraz bez zaakcentowania wyprostu ramion. 

7. Zabronione jest zatrzymywanie sztangi na klatce piersiowej. 

8. Ciężar sztangi zaokrąglamy z dokładnością do 2,5kg. 

Zawody będą składać się z konkurencji wyciskania sztangi leżąc: 

-zawodnik zdejmuje sztangę ze stojaków (lub osoba asekurująca). 

-ruch opuszczania sztangi zawodnik rozpoczyna z wyprostowanych ramion w stawach 

łokciowych na komendę sędziego - START. 

- zawodnik kończy wyciskanie sztangi w wyprostowanych stawach łokciowych – odkłada na 

stojak po komendzie sędziego -STOJAK. 



- sztanga musi mieć wyraźny kontakt z klatką piersiową w ruchu płynnym (nie będzie 

wymagane zatrzymanie na klatce). 

- każdy zawodnik ma dwie próby. 

Przyczyny nie zaliczenia konkurencji: 

-oderwanie od ławki : pośladków, barków, głowy, stopy podczas wykonywania wyciskania 

sztangi, 

-zabrania się krawędziowania oraz odrywania stopy podczas wykonywania wyciskania, 

-zabrania się stosowania „małpiego chwytu”, 

-niedozwolone jest stosowanie specjalistycznych ściągających koszulek do wyciskania, 

ściągaczy na łokcie, luźnych koszulek, 

-zawodnicy startują w przylegających koszulkach do ciała. 

I TURNIEJU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SPORTACH SIŁOWYCH zakończy  konferencja 

„Nastolatki i Sport” 

Harmonogram Konferencji: 

1. Powitanie przybyłych gości (nauczycieli i uczniów), 

2. Prezentacja tematu konferencji, 

3. Znaczenie badań lekarskich, 

4. Znaczenie żywienia, 

5. Suplementacja składników odżywczych a sport, 

6. Typ budowy ciała i jego związek z uprawianiem sportu, 

7. Dobór właściwego sprzętu, 

8. Rozgrzewka, 

9. Podnoszenie ciężarów, 

10. Ogólne problemy zdrowotne. 

                                                                   Zapraszamy!!! 


