Regulamin
Otwartych Wojewódzkich Biegów przełajowych LDK!
1. Termin: 25.03.2017 - godzina: 11.00
2. Kierownictwo: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki
3. Organizator: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki
4. Miejsce: Kraków – tereny zielone AWF Kraków i Park Lotników Polskich,
al. Jana Pawła II 78
5. Udział: obowiązkowy dla wszystkich grup objętych programem Lekkoatletyka dla
każdego! Minimalna liczba uczestników grupy LDK! to 10 uczniów Szkoły
Podstawowej z klas IV-V-VI oraz 10 zawodników Gimnazjum z klas I - II zgłoszonych
do programu LDK.
6. Program zawodów:
Szkoły podstawowe klasa IV – V - VI:

Kategoria wiekowa
2007 i młodsi
2006
2005
2004

Dystans
500m
1000m
1000m
1000m

Gimnazja klasa I - II:

Kategoria wiekowa
2003
2002

Dystans
1000m i 2000m
1000m i 2000m

6. Klasyfikacja drużynowa:
Szkoły podstawowe - łączna liczba zdobytych punktów przez maksymalnie 10
punktujących zawodników grupy z klas IV-V-VI zgłoszonych do programu LDK.
Gimnazja - łączna liczba zdobytych punktów przez maksymalnie 10 punktujących
zawodników grupy z rocznika 2002-2003 zgłoszonych do programu LDK.
Punktacja grup LDK! prowadzona będzie osobno dla grup Szkół Podstawowych
i Gimnazjów za miejsca od 1 do 12, wg zasady: 1 m.- 15 pkt., 2 m.- 13 pkt., 3 m.- 11
pkt, 4 m. - 9 itd. do 12 m.- 1 pkt.
O końcowej kolejności w Klasyfikacji Grupowej LDK! zadecyduje ilość zdobytych
punktów, gdy będzie ona taka sama o wyższej pozycji zadecyduje liczba
indywidualnych zwycięstw. Przy tej samej ilości zwycięstw o końcowym rozdziale

miejsc w Klasyfikacji Grupowej LDK! zadecyduje ilość drugich oraz trzecich pozycji
zawodników reprezentujących kluby.
7. Nagrody: dla wszystkich uczestników dyplom uczestnictwa, za miejsca 1-3 medale.
W rocznikach 2001 oraz 2002 medale zostaną przyznane na krótszym dystansie.
8. Zgłoszenia: poprzez system zgłoszeń elektronicznych, który wraz z instrukcją
zamieszczony jest pod adresem: http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/
Uczestnicy programu LDK! winni być umieszczeni w bazie PZLA zgodnie z podpisaną
umową z Klubem Sportowym województwa małopolskiego, a następnie z panelu
klubowego zgłoszeni do zawodów.
Brak możliwości uzupełnienia zgłoszenia w dniu zawodów!
9. Biuro zawodów: Kraków – hol hali do gier zespołowych AWF, czynne od godziny 9.30
10. Opłata startowa: start dla wszystkich uczestników jest bezpłatny
11. Komunikat: dostępny na stronie internetowej www.lekkoatletyka.net.pl
12. Ubezpieczenie: wszyscy uczestnicy zajęć LDK! są ubezpieczeni.
13. Inne: Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się
z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach
promocyjnych organizatora.
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator.

