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URZĄD MIASTA TARNOWA
KU AZS PWSZ W TARNOWIE
TARNOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
SOKOŁÓW S.A.
ZAPRASZAJĄ NA
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MŁODZIKÓW W LEKKIEJ ATLETYCE 2020
1.

Celem imprezy: Popularyzacja Lekkiej Atletyki.

2.

Kierownictwo: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki i KU AZS PWSZ w Tarnowie.

3.

Organizator: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki, KU AZS PWSZ w Tarnowie i Tarnowski Ośrodek
Sportu I Rekreacji.

4.

Termin: 19.09.2020, godzina: 12.00

5.

Miejsce: stadion TOSiR, ul. Piłsudskiego 32, 33-100 Tarnów

6. Program Mistrzostw Województwa Małopolskiego Młodzików:
Dziewczyny - 100, 300, 600, 1 000, 80ppł, 200ppł, 4x100 (2005 i młodsi),
w dal, wzwyż, wieloskok, kula, oszczep, dysk, młot (rywalizacja na MMM)
Chłopcy

- 100, 300, 600, 1 000, 110ppł, 200ppł, 4x100 (2005 i młodsi),
w dal, wzwyż, wieloskok, kula, oszczep, dysk, młot (rywalizacja na MMM)

7.

Warunki uczestnictwa: kluby sportowe uczestniczące w Mistrzostwach Województwa
Małopolskiego Młodzików muszą być zarejestrowane w Małopolskim Związku Lekkiej Atletyki
i posiadać ważną licencję klubową PZLA.
Zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję PZLA na 2020 rok.
Uprawnieni zawodnicy na start w konkurencjach:
▪ indywidulanych - zawodnicy z kategorii wiekowej Młodzika (2005-2006),
▪ sztafecie

- zawodnicy z kategorii wiekowej Dzieci i Młodzika (2005 i młodsi).

Zawodnicy mają prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnie i 1 sztafecie.
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 letnim.
W konkurencjach technicznych z wyłączeniem skoku wzwyż zostaną rozegrane finały.
Sprzęt do rzutów zgodnie z przepisami dla kategorii młodzika.
Wysokość i rozstaw płotków zgodnie z przepisami dla kategorii młodzika.
Rywalizacja odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia i udziału 3 zawodników/ 3 sztafet.

9.

Nagrody: dla wszystkich medalistów z podziałem na płeć zostaną wręczone medale.
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10. Zgłoszenia: poprzez panel zgłoszeniowy w Systemie STARTER PZLA.
System zgłoszeń otwarty jest do dnia 16.09.2020r. do godz. 20.00. Obowiązkiem przedstawiciela
klubu przy zgłaszaniu jest podanie aktualnych numerów startowych swoich zawodników.
11. Usunięcie zawodnika: z panelu zgłoszeniowego w Systemie STARTER PZLA możliwe do dnia
17.09.2020r. do godz. 20.00.
Terminowe wycofanie zawodnika z udziału w zawodach pozwoli na udział bez ponoszenia
kosztów zgłoszenia.
12. DNS (DID NOT START): kluby, których zawodnicy ostatecznie nie staną na starcie zostaną
obciążeni karą regulaminową w wysokości 12,00zł.
13. Biuro zawodów: mieścić się będzie na terenie stadionu TOSiR czynne od godziny 12.00.
14. Opłata startowa: 12 zł za zgłoszenie do startu w konkurencji (płatność na podstawie liczby
zgłoszeń w systemie elektronicznym do imprezy). Faktury przelewowe zostaną przesłane
elektronicznie na pocztę klubu sportowego (termin płatności do 14 dni).
15. Ubezpieczenie: zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
z późn. zm.) obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków
należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
16. Inne:
✓ Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że:
❖ zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze
startu w zawodach.
❖ zapoznał się z informacją organizacyjną oraz techniczną i zobowiązuje się do jej
przestrzegania. Nieprzestrzeganie ujętych w informacji organizacyjnej i technicznej zasad
może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.
❖ wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a także
publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach
oraz w internecie przez Małopolski Związek Lekkiej Atletyki,
❖ jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma znamion infekcji oraz objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
❖ nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed udziałem w zawodach,
❖ został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa
w zawodach sportowych w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wirusa
COVID-19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas
kichania itp.).
Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy

