14. Otwarty Puchar Krakowa w LA - 12. Memoriał Gwiazd Małopolskiej LA
jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
BRAMKA ZAWODNICZA
14. OTWARTY PUCHAR KRAKOWA W LEKKIEJ ATLETYCE 2020
12. MEMORIAŁ GWIAZD MAŁOPOLSKIEJ LEKKIEJ ATLETYKI 2020
23. SIERPNIA 2020 ROKU
WYDARZENIE
WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
PZLA I PKN ORLEN

Procedura pracy bramki zawodniczej - wyprowadzenie zawodników (call room:
Obowiązek organizatora w pracy bramki zawodniczej (call room):
• umieszczenie bramki zawodniczej (call room) na wirażu stadionu lekkoatletycznego 350 m przed metą
(okolica przejścia z miejsca rozgrzewki na stadion lekkoatletyczny);
• przeprowadzenie przejścia zawodników z bramki zawodniczej (call room) na miejsce rozegrania rywalizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem bezpiecznego dystansu między osobami;
• zawodnicy przechodzący z call room’u mogą wnieść na płytę boiska: 1 torbę,1 plecak lub 1 worek,
w którym nie mogą znajdować się przedmioty zabronione przepisami World Athletics.
Limit czasu stawienia się na bramce

Wyprowadzenie na start

w konkurencjach biegowych na 12 minut przed startem (wyprowadzenie seriami)

10’ przed startem

w skoku wzwyż 32’ minuty przed planowaną godziną rozpoczęcia konkurencji

30’ przed startem

w pozostałych konkurencjach technicznych na 26 minut przed planowaną
godziną rozpoczęcia konkurencji

24’ przed startem

• Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się na bramkę nie będą dopuszczeni do startu
Po wejściu na stadion lekkoatletyczny zawodnicy uczestniczący w konkurencjach biegowych udają się
w okolice wirażu (350 m do mety), gdzie rozbierają się zostawiając wszystkie rzeczy w 1 torbie, 1 plecaku lub
1 worku, a następnie wkładają go do koszyka i w stroju startowym udają się do poniższych stref startowych:
System poruszania się zawodników konkurencji biegowych po rozebraniu się do startu
Po wyprowadzeniu 1 serii przechodzi na miejsce startu
Po wyprowadzeniu 2 seria przechodzi w strefę 20-50 m od miejsca startu
Po wyprowadzeniu 2 seria przechodzi w strefę 50-80 m od miejsca startu
Przejście do kolejnej strefy odbywa się kroczącą po każdym starcie serii.

