
REGULAMIN 

 

II INDYWIDUALNE MISRZOSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W 

WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC 

Grodzisk Wlkp. 

 

1. Cel imprezy: 

− rozpowszechnienie sportów siłowych w aglomeracji szkolnej  

− wyłonienie mistrza  lub mistrzyni szkoły   

− promocja Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 

Grodzisku Wlkp. – Nowego oddziału – Gazy Nowy Świat  

 

2. Organizator 

− ZST w Grodzisku Wlkp. (org. mgr Marcin Łodyga ,mgr Rafał Maluśki   ) nauczyciele  

3. Termin:  

- 03.12.2020 r. (czwartek ),   godzina : 10:00 

4. Miejsce: 

- Siłownia Gazy –Nowy Świat – lub salka 

5.  Sposób przeprowadzonych rozgrywek  

 - 10:00 Weryfikacja i ważenie zawodników  

-  Mistrzostwa będą przebiegały według uzyskanych punktów ze stosunku masy ciała 

do uzyskanego rezultatu wypchanego obciążenia według formuły Wilks’a . 

- Bój zaczynamy od ciężaru 35 kg z dwukrotna możliwością  podejścia do ciężaru. 

- Można opuścić kolejkę w  celu zachowani sił na większe obciążenie. 

-  Po opuszczeniu kolejki nie można się cofnąć do poprzedniego opuszczonego 

obciążenia . 

- Każdy zawodnik musi posiadać zgodę rodzica na udział w  zawodach siłowych.  



- Rozstawienie rąk nie może przekroczyć 80 cm licząc miedzy palcami 

wskazującymi. 

- START rozpoczyna się od opuszczenia sztangi do klatki piersiowej , a następnie na 

sygnał sędziego wyciska do góry do pełnego wyprostu. Gdy zawodnik zastygnie w 

bezruchu sędzia powinien wydać słowna komendę STOJAK . 

 

 

6. Zgłoszenia 

- Zapisy na : e -dzienniku : nauczyciel Marcin Łodyga 

- Lub e –mail : m.lodyga@zst-grodzisk.pl 

 

do 1 grudnia  2020r 

 

 

10. Klasyfikacja i nagrody: 

-  medale dla trzech najlepszych zawodników  

-  nagrody rzeczowe  : koszulki dla  najlepszych zawodników  

 

11. Uczestnictwo: 

− do startu w zawodach dopuszczeni zostaną tylko uczniowie ZST w Grodzisku 

Wlkp. 

  

12. Postanowienia końcowe: 

− Podczas zawodów  będą do dyspozycji szatnie w budynku . 

- organizator nie  ponosi odpowiedzialności  za rzeczy zagubione  

13. Wymogi sanitarne :  Wymagane maseczka , dezynfekcja rąk przed i po 

rywalizacji  oraz zachowanie dystansu  według wskazań organizatorów. 

Bezpośrednio w sali będzie mogło przebywać  5 osób. na wyznaczonych miejscach .   

 

 



14. Kontakt : 

Marcin Łodyga   

Tel. : 668-442-128,  e-mail: m.lodyga@zst-grodzisk.pl 

 

 


