Otwarte Mistrzostwa Krakowa Młodzików w Lekkiej Atletyce jest
realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
Ul. Śląska 5/1, 30 -003 Kraków, tel. 796-018-608
e-mail: kozla.pl@interia.pl www.lekkoatletyka.net.pl
ZAPRASZA NA
13. OTWARTE MISTRZOSTWA
KRAKOWA
MŁODZIKÓW W LEKKIEJ ATLETYCE
2018
1. Cel imprezy: Popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży małopolskiej
2. Kierownictwo: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki
3. Organizator: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki,
ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, tel. 796-018-608, e-mail: kozla.pl@interia.pl
4. Termin: 03.06.2018, godzina: 11.30
5. Miejsce: stadion Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al.Jana Pawła II 78
6. Program Otwartych Mistrzostw Krakowa Młodzików w Lekkiej Atletyce:
Kobiety

- 100, 300, 600, 1000, 80ppł, 200ppł, w dal, wzwyż, kula, oszczep, dysk

Mężczyźni - 100, 300, 600, 1000, 110ppł, 200ppł, w dal, wzwyż, kula, oszczep, dysk
7. Warunki uczestnictwa: w zawodach uczestniczą zawodnicy z kategorii wiekowej
Młodzika (rocznik 2003-2004), zgłoszeni przez kluby i szkoły, posiadający aktualne
badania lekarskie (kluby) lub zgody rodziców (szkoły).
8. Sposób rozgrywania konkurencji: we wszystkich konkurencjach biegowych
zostaną rozegrane od razu finały lub serie na czas. Rozstawienie w konkurencjach
biegowych dokonywane będzie na podstawie wyników osiągniętych w bieżącym
sezonie.
W konkurencjach technicznych zostaną rozegrane finały.
Sprzęt do rzutów zgodnie z przepisami dla młodzików (-czek).
Wysokość płotków zgodnie z przepisami dla młodzików (-czek).
9. Zgłoszenia: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych. System
zgłoszeń otwarty jest do dnia 01.06.2018r. do godz. 20.00.
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Obowiązkiem przedstawiciela klubu przy zgłaszaniu jest podanie aktualnych
numerów startowych swoich zawodników. Za każdą zmianę numeru startowego
klub zgłaszający zawodnika do zawodów będzie obciążony karą regulaminową.
10. Nagrody: dla wszystkich uczestników dyplom uczestnictwa, dla wszystkich
medalistów w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na płeć zostaną
wręczone medale.
11.
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lekkoatletycznego AWF Kraków czynne od godziny 10.00.
12. Opłata startowa: 10 zł za zgłoszenie do startu w konkurencji (płatność na
podstawie liczby zgłoszeń w systemie elektronicznym do imprezy).
W biurze zawodów do odbioru faktury przelewowe (termin płatności do 14 dni).
13. Opłaty regulaminowe: w celu zapewnienia sprawnej organizacji zawodów
i wyeliminowania niedociągnięć organizacyjnych, ustala się następujące kary:
• za niedotrzymanie terminu zgłoszenia do zawodów opłata startowa 20,00 zł –
zgłoszenia przyjmowane będą do 18.00 w dniu poprzedzającym rywalizację sportową
na pocztę kozla.pl@interia.pl
• za dokonanie zmiany numeru startowego po zamknięciu listy zgłoszeń - 10,00 zł od
każdej zmiany numeru.
14. Ubezpieczenie: zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 roku obowiązek
ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do
klubu, którego zawodnik jest członkiem.
15. Inne: Udział w imprezie 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.

