RAPORT Z IMPREZY MZLA - 2020
Województwo:

MAŁOPOLSKA

Nazwa zawodów:

12. Małopolski Memoriał Trenerów Kobiet i Mężczyzn

Miejsce zawodów:

Stadion AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78

Data zawodów:
Ilość zawodników:

21.06.2020
97 K i 92 M = 189

Świadczenie nr 1-4
Ogólny opis wydarzenia
A miało być tak pięknie, chciałoby się rzec, posiłkując się jednym z najpopularniejszych
cytatów w historii polskiego kina. W połowie czerwca mieliśmy się wszak zbliżać do
kulminacyjnych punktów sezonu lekkoatletycznego: za tydzień miały się odbyć mistrzostwa
Polski juniorów, za dwa tygodnie dziewięćdziesiąty szósty krajowy czempionat seniorów, a dla
polskiej czołówki wyjazd do dalekiej Japonii wydawał się być tuż, tuż. Zawodniczki i zawodnicy,
którzy mają minima na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, mieli już tylko szlifować formę na
najważniejszą imprezę czterolecia, ci zaś, którzy minimów nie posiadają, mieli mieć jeszcze kilka
szans na takowych uzyskanie. To na arenach centralnych. Co się zaś tyczy naszego,
małopolskiego podwórka, mieliśmy już być po wszystkich głównych mityngach, a sportowcy
z naszego regionu mieli już tylko myśleć o imprezach docelowych.
Jak doskonale wiemy, wszystkie te plany legły w gruzach. Przez trzy miesiące nie było
najmniejszych szans na jakiekolwiek starty, a głównym wyzwaniem dla wyczynowych
sportowców była troska o zdrowie swoje i innych. Dodatkowo wszyscy, którzy uprawiają sport,
musieli ten higieniczny i bardzo wyważony tryb życia połączyć z dbałością o zachowanie formy
fizycznej. Czy sztuka ta im się powiodła? Wkrótce będziemy mogli się o tym przekonać.
Stanie się to dzięki pierwszym w tym sezonie zawodom, jakie zorganizuje w najbliższą niedzielę
Małopolski Związek Lekkiej Atletyki. Używając pewnej przenośni, można stwierdzić, że będzie to
realne dzięki niewielkiemu przeniesieniu się w czasie. Wszak zgodnie z dwunastoletnią już
tradycją Małopolski Memoriał Trenerów odbywa się na początku maja, a nie w ostatniej
dekadzie czerwca. No ale przecież w maju szans na bieganie, skakanie i rzucanie nie było
żadnych.
Nie oznacza to oczywiście, że obecna sytuacja w Polsce i na świecie jest już pod względem
epidemiologicznym unormowana. Nic bardziej mylnego. Cały czas musimy wykazywać
daleko idącą czujność. Jeżeli jednak wszyscy wykażemy się odpowiedzialnością i należytym
reżimem sanitarnym, to cykliczne przeprowadzanie zawodów lekkoatletycznych będzie jak
najbardziej możliwe.
Uwzględniając powyższe, w tegorocznej edycji Małopolskiego Memoriału Trenerów będzie
mogło wziąć udział maksymalnie 150 zawodniczek i zawodników. Mityng, jak przystało na
niestandardowe czasy, będzie miał oryginalny przebieg – najpierw wszystkie swoje konkurencje
odbędą lekkoatletki, a potem na arenę wkroczą lekkoatleci. Niestety, ani jedne, ani drudzy nie
będą mogli liczyć na doping kibiców. Sportowcy, sędziowie i obsługa zawodów będą bowiem
jedynymi osobami, które będą miały wstęp na stadion krakowskiej AWF. Nie oznacza to jednak,
że rywalizacji z przepięknego, kameralnego obiektu Akademii Wychowania Fizycznego nie
będzie można śledzić „na żywo”. Taką możliwość da wszystkim chętnym telewizyjna transmisja
internetowa jak również tekstowa relacja na Facebooku.
Niedzielne zawody będą pierwszą z kilku imprez, jakie MZLA ma zamiar zorganizować w tym
sezonie. Kolejnych informacji w tej kwestii spodziewajcie się zatem Państwo już wkrótce, a jeśli
lubicie wspominki, przeczytajcie, jak wyglądała ubiegłoroczna edycja Małopolskiego
Memoriału Trenerów.
Zapraszamy na 12. Małopolski Memoriał Trenerów Kobiet
Stadion Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - 21 czerwca o godzinie 15.00

Biegi memoriałowe w ramach 12. Małopolskiego Memoriału Trenerów Kobiet:
- im. Bogumiła Swiby - 100 m Młodziczek
- im. Kazimierza Świerzowskiego - 1000 m Młodziczek
- im. Czesławy Mentlewicz - 1000 m Kobiet
Zapraszamy na 12. Małopolski Memoriał Trenerów Mężczyzn
Stadion Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - 21 czerwca o godzinie 17.30
Biegi memoriałowe w ramach 12. Małopolskiego Memoriału Trenerów Mężczyzn:
- im. Bogumiła Swiby - 100 m Młodzików
- im. Jana Puchera - 1000 m Młodzików
- im. Jana Puchera - 1000 Mężczyzn
Planowana jest relacja internetowa (live), relacja na facebooku (live) oraz relacja
fotograficzna po zakończeniu imprezy.
Jeśli ktoś przed pierwszymi zawodami lekkoatletycznymi, organizowanymi w tym sezonie przez
MZLA, zastanawiał się, jak będą one wyglądać, to po ich zakończeniu odpowiedź na tak
postawione pytanie nasuwa się jedna: zaczęło się z pompą. No bo jeśli lekkoatleci ustanawiają
w trakcie zawodów kilkadziesiąt rekordów życiowych, a niektóre z tych wyników są najlepszymi
w Polsce w tym roku, to trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że jest to okazałe wejście w sezon.
I ten rodzaj pompy bardzo z pewnością wszystkich ucieszył. Ten drugi, o który postarała się
natura, sprawił nieco mniej radości. Po niecałej godzinie od rozpoczęcia mityngu nad
malowniczo prezentujący się w promieniach słońca stadion krakowskiej AWF, ni stąd, ni zowąd
nadciągnęły wielkie, czarne chmury, z których spadły hektolitry wody. Szczęśliwie opady trwały
„tylko” około pół godziny, a ponieważ bieżnia na obiekcie Akademii Wychowania Fizycznego
ma wysoki stopień absorpcji cieczy, a do tego bardzo sprawnie pracowały służby techniczne,
po kilkudziesięciu minutach 12. Małopolski Memoriał Trenerów można było wznowić.
Zarówno przed pompą z nieba jak i po niej, byliśmy w minioną niedzielę świadkami kilku bardzo
ciekawych pojedynków, z których na pierwszy plan wysunęła się rywalizacja sprinterów. Na
krakowskie zawody zdecydowała się bowiem przybyć absolutna czołówka naszego kraju na
najkrótszych dystansach, z Dominikiem Kopciem na czele. Zawodnik Agrosu Zamość, który
przez ostatnie dwa sezony nie miał sobie równych w Polsce (wygrał biegi na 100 i 200 metrów
w krajowym czempionacie zarówno w roku 2018 jak i 2019), tym razem jednak nie minął linii
mety jako pierwszy. Tym który najszybciej przebiegł 150 metrów, bo właśnie na takim,
nietypowym dystansie zmagali się w niedzielę sprinterzy, był Przemysław Słowikowski z
katowickiego AZS-u AWF. Słowikowski najwyraźniej lubi krakowski tartan, bo przecież pięć lat
temu, właśnie na nim osiągnął swój największy sukces w karierze – mistrzostwo Polski na 100
metrów.
Mistrzynię Polski sprzed dwóch lat ujrzeliśmy w rywalizacji sprinterek. Na swoim koronnym
dystansie 200 metrów zdecydowała się bowiem sprawdzić w Krakowie Martyna Kotwiła (RLTL
ZTE Radom). Jej przewaga nad konkurentkami była kolosalna i chyba właśnie dlatego czas
przez nią uzyskany do jakichś wybitnych nie należy (24.29). Niemniej jednak na ten moment jest
to najlepszy w tym rok rezultat w Polsce.
A propos najlepszych wyników w Polsce… Swój ogromny talent rozwija Julia Przybyś.
Zawodniczka udowodniła po raz kolejny, że stać ją na wielkie rzeczy. No bo jeśli w pierwszym
starcie w sezonie poprawia się rekord życiowy w pchnięciu kulą o jeden metr i czterdzieści
centymetrów, to, mówiąc w cudzysłowie, aż strach pomyśleć, co będzie się działo dalej. Julia
Przybyś swoją życiówkę wyśrubowała do wyniku 14.60 m, co oczywiście dało jej na
tegorocznych listach krajowych do lat 18 pierwsze miejsce.
Na pierwsze miejsce w kraju w swojej kategorii wiekowej wskoczył też Wojciech Galik (MKS
Rabka-Zdrój). Wskoczył w pełnym tego słowa znaczeniu, gdyż konkurencja, w której to uczynił,
to skok w dal. Galik już w pierwszej próbie pofrunął na odległość 6.62 m, poprawiając swoje
najlepsze osiągnięcie sprzed dwóch lat o 13 centymetrów. A widząc pozytywną energię, którą
ten zawodnik zawsze prezentuje na skoczniach i poza nimi, można być pewnym, że nie jest to
jego ostatnie zdanie w tym sezonie. Oby tylko ominęły go kontuzje, które trochę zablokowały
rozwój jego kariery w roku ubiegłym.

Dużo zdrowia należy także życzyć Adamowi Czerwińskiemu. Ten przeżywający drugą, a może
i trzecią już młodość średniodystansowiec, miał być w niedzielę faworytem biegu na 1000
metrów. Niestety, niedyspozycja zmusiła go do rezygnacji ze startu.
Na taki sam krok zdecydowali się Weronika Kaźmierczak i Norbert Kobielski. Ci wielce
obiecujący, młodzi specjaliści od skoku wzwyż, wielokrotni medaliści mistrzostw Polski, wycofali
się jednak z zawodów nie ze względów zdrowotnych, a z powodu aury. Tak się bowiem złożyło,
że akurat ich starty miały nastąpić w drugiej części zawodów. A wiadomo, po opadach
deszczu skakanie wzwyż na dużych wysokościach, a takie przecież planowali atakować oboje,
jest dość niebezpieczne. Kończąc zaś wątek dotyczący skoku wzwyż, warto zauważyć dobry
start krakowskich juniorek młodszych Julii Kuźniar (AZS AWF Kraków) i Patrycji Kwaśny (Wawel
Kraków). Obie pokonały poprzeczkę na wysokości 1.58 m, co dla Patrycji oznaczało
poprawienie rekordu życiowego.
Życiówkę w zupełnie odmiennej konkurencji ustanowił Daniel Stach. Oszczepnik MUKS ILKUS
Olkusz w nowy sezon wkroczył z przytupem, bo swój rekord życiowy sprzed dwóch lat pobił o
ponad 10 metrów. Od 21 czerwca 2020 roku jego najlepszy wynik w karierze to 41.45 m, co
daje mu trzecie miejsce w tym roku w Polsce w kategorii U16.
W tej samej kategorii wiekowej na dystansie 1000 metrów błysnęła Nikola Nagięć. Zawodniczka
AZS-u AWF Kraków po raz pierwszy w karierze przebiegła dwa i pół okrążenia stadionu poniżej
trzech minut i z rezultatem 2:58.95 usadowiła się na pierwszym miejscu krajowych tabel.
Jak więc widać w minioną niedzielę na stadionie AWF-u w Krakowie świetnych startów nie
brakowało. A ponieważ prognozy pogody na zbliżający się siódmy dzień bieżącego tygodnia
są optymistyczne, można chyba wierzyć, że małopolscy, ale nie tylko małopolscy, lekkoatleci
pójdą, używając nomenklatury bokserskiej, za ciosem. Przed nami bowiem Małopolski Mityng
Lekkoatletyczny „I Ty Możesz Zostać Mistrzem”. I niech nazwa tych zawodów będzie
wyznacznikiem dla uczestników. Wszak faktycznie czempionem może czuć się każdy.

Świadczenie nr 15
Sponsor
PKN Orlen uzyskał tytuł sponsora wydarzenia. Informacja ta została zamieszczona
w komunikacie organizacyjnym i w wynikach zawodów. Zapowiedź i relacja z zawodów
umieszczona była wraz z dokumentami na stronie OZLA.
http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-0621_Regulamin_MMT-Kobiet.pdf
http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-0621_Program-I-klasa-MT-K.pdf
http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-0621_Bramka-I-klasa-MMT-K.pdf
http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-0621_Rekomendacje_organizacja_zawod%C3%B3w_PZLA
-I_klasa-COVID-19-MMT-K-FINAL.pdf
1.

Link do komunikatu organizacyjnego

http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-0621_Regulamin_MMT-Mezczyzn.pdf
http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-0621_Program-I-klasa-MT-M.pdf
http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-0621_Bramka-I-klasa-MMT-M.pdf
http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-0621_Rekomendacje_organizacja_zawod%C3%B3w_PZLA
-I_klasa-COVID-19-MMT-K-FINAL.pdf

2.

Link do wyników

http://lekkoatletyka.net.pl/wyniki2020/2020-0621_komunikat_MMT-K.pdf

http://lekkoatletyka.net.pl/wyniki2020/2020-0621_komunikat_MMT-M.pdf
http://lekkoatletyka.net.pl/index.php/8aktualnosci/689-zaproszenie-na-12-malopolskimemorial-trenerow-kobiet
3.

Link do zapowiedzi z zawodów

4.

Link do relacji z zawodów

http://lekkoatletyka.net.pl/index.php/8aktualnosci/690-zaproszenie-na-12-malopolskimemorial-trenerow-mezczyzn
https://www.youtube.com/watch?v=zPlCWa9c7nQ

http://lekkoatletyka.net.pl/galerie/galerie/21062020/
index.html
5.

Link do galerii zawodów

http://lekkoatletyka.net.pl/galerie/galerie/21062020g2/i
ndex.html

Świadczenie nr 16
Dekoracja dokonywana przez sponsora
Świadczenie nr 17
Udział w uroczystym otwarciu
Sponsor nieobecny.

Świadczenie nr 27 - banery w linii TVA
Świadczenie nr 33 - rollupy
Świadczenie nr 36 - flaga
Banery zostały wyeksponowane w miejscu rozgrywania zawodów w ilości 30m2.
Zostało rozstawionych 8 flag PKN Orlen. Rollupy zostały umieszczony w biurze
zawodów.
Zdjęcia ukazujące branding w miejscu rozgrywania zawodów:
- http://lekkoatletyka.net.pl/galerie/galerie/21062020/index.html
- http://lekkoatletyka.net.pl/galerie/galerie/21062020g2/index.html

Świadczenie nr 43
Logo na papierze firmowym (komunikat organizacyjny oraz wyniki)
Na stronie internetowej www.lekkoatletyka.net.pl oraz w materiałach dotyczących
organizacji imprezy została umieszczona powyższa grafika informacyjna.

W komunikacie organizacyjnym oraz w wynikach zawodów została umieszczona
powyższa grafika informacyjna.
Świadczenie nr 44 Inne
Logo na dyplomie, medalu, wstążce lub innym materiale promocyjnym
wyprodukowanym ze środków sponsora
Nie dotyczy.
Świadczenie nr 54
Ekspozycja produktowa
Sponsor nieobecny.
Świadczenie nr 55
Stoisko / działania własne sponsora
Sponsor nieobecny.

