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
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
W LEKKIEJ ATLETYCE 2018
1.

Kierownictwo

i

organizator

bezpośredni:

Małopolski

Związek

Lekkiej

Atletyki,

Ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, tel. 796-018-608, e-mail: kozla.pl@interia.pl
2. Termin: 8.09.2018, godzina: 13.00 (rzut młotem 11.30)
3. Miejsce: stadion AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78
4. Program Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Lekkiej Atletyce:
Młodziczki:
100m, 300m, 600m, 1000m, 2000, 4x100m, 80m ppł., 200m ppł.,
w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep, młot, chód 3km K (rywalizacja w Krośnie 16.09)
Młodzicy:
100m, 300m, 600m, 1000m, 2000m, 4x100m, 110m ppł., 200m ppł.,
w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep, młot, chód 5km M (rywalizacja Krośnie 16.09)
5. Warunki uczestnictwa: Prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie,
uprawnieni do reprezentowania klubu (posiadający ważną licencję), urodzeni: w latach 20032004. Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach (w tym sztafeta). Zawodnicy startujący
w biegu na 600m lub dłuższym mają prawo startu dodatkowo tylko w sztafecie lub biegu
przełajowym w ramach MMM. Ze względu na organizację zawodów jednego dnia, zawodnicy nie
mogą startować jednocześnie na 300m i 200m ppł.
6. Sposób rozgrywania konkurencji: w biegach na 100m rozegrane zostaną eliminacje i finały,
w pozostałych konkurencjach od razu finały lub serie na czas. Do finału biegów na 100m
awans uzyskuje 8 zawodników z najlepszymi czasami

w eliminacjach. Rozstawienie

w konkurencjach biegowych dokonywane będą wyłącznie na podstawie wyników osiągniętych
w bieżącym sezonie. Sprzęt do rzutów zgodnie z przepisami dla młodzików (-czek), wysokość
płotków zgodnie z przepisami dla młodzików.
7. Punktacja: indywidualnie - I – 3pkt, II/III – 2pkt, IV/XI – 1pkt, sztafeta 4x100m – I – 3pkt, IIVI – 2pkt, VII-VIII – 1pkt.
8. Zgłoszenia: poprzez panel klubowy w systemie elektronicznych zgłoszeń PZLA. System
zgłoszeń otwarty jest do dnia 5.09.2018r. do godz. 20.00.
9. Weryfikacja: zgłoszonych zawodników będzie prowadzona przez delegata technicznego PZLA
w dniu 8 września 2018 r. w godz. 11.00-13.00, w pokoju 014 trybuny głównej stadionu
lekkoatletycznego AWF.
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10. Nagrody: medale za miejsca I-III.
11. Biuro zawodów: mieścić się będzie na trybunie głównej stadionu lekkoatletycznego AWF
czynne od godziny 10.30.
12. Zasady finansowania: Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator.
Przy zgłoszeniu w terminie start wszystkich zawodników jest bezpłatny.
Zgłoszenie po terminie – 20zł. Zmiana konkurencji po zamknięciu listy zgłoszeń – 20zł.
Zmiana numeru startowego – 10zł.
13. Komunikat: dostępny na stronie internetowej www.lekkoatletyka.net.pl
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.

