
 

 

    
 Regulamin

 
Organizator:   GKS “Piast
Tel.32 231 77 59 fax 32 231
Termin:  
10.06.2018r (niedziela) godzina
 
Miejsce: 
Arena Lekkoatletyczna Gliwice
 
Konkurencje: 
Kobiety: 
200m,  800m,  400m pł., rzut
 
Mężczyźni:  
100m , 200 lub 400m, 1500m,
 
Organizator ma prawo dokonania
 
Warunki uczestnictwa - 
- zawodnicy zaproszeni przez
- zawodnicy posiadający minimum
- zawodnicy posiadający I

Organizatora 
 
UWAGA: w biegach na 800m
K + M udział bior ą wyłącznie
Organizatora. 
 
- Organizator zastrzega sobie
startujących oraz realizacji
 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia internetowym 
dnia 06.06.2018r. do godziny
 
Opłata startowa: 
10zł – opłata startowa, nie
Organizatora 

      
Regulamin I Grand Prix Gliwic 2018 

Piast”, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36
231 76 17, e-mail, sekretariat@piast.gliwice.pl

godzina 15.00 

Gliwice ul. Syriusza 30  oś. Kopernik 

rzut młotem 

1500m, 400m pł, rzut dyskiem, rzut młotem

dokonania zmian w w/w/ programie zawodów.

 prawo udziału w zawodach mają: 
przez Organizatora 
minimum  klasę sportową Mistrzowską
I klasę sportową po uzyskaniu pisemnej

800m K i 1500m M oraz konkursie rzutu
wyłącznie zawodniczki i zawodnicy zaproszeni

sobie prawo weryfikacji zgłoszeń, wyboru
realizacji w/w i nie objętych regulaminem konkurencji.

 systemem zgłoszeń www.pzla.pl , www.domtel.pl
godziny 16.00 

nie dotyczy zawodników zaproszonych przez

 
 

36 
sekretariat@piast.gliwice.pl,  

młotem 

zawodów. 

Mistrzowską  
pisemnej zgody 

rzutu młotem  
zaproszeni przez 

wyboru osób 
konkurencji. 

www.domtel.pl do 

przez 



 

 

 
Weryfikacja, numery startowe: 
Numery startowe będą wydawane w dn.10.06.2018 od godz. 12.00 do 15.00 w 
biurze zawodów na Arenie Lekkoatletycznej Gliwice 
 
Noclegi:  
Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie tylko zawodnikom zaproszonym, 
pod warunkiem potwierdzenia udziału do dnia 06.06.2018r.  
 

Nagrody finansowe – I Grand Prix Gliwic 2018 – organizator na nagrody 
przeznaczył kwotę 30 tyś złotych.  
 

Uwaga: 
Udział w I Grand Prix Gliwice w dniu 10 czerwca 2018 r. jest równoznaczny z 
wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w 
materiałach promocyjnych sponsorów i organizatora tej imprezy. 
 
- Wszyscy zawodnicy startujący powinni posiadać aktualne badania     
   lekarskie. 
- Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na macierzystym Klubie  
   zawodnika lub indywidualnie na zawodniku. 
 
Wszystkie sprawy organizacyjne nie objęte regulaminem rozstrzyga  
Organizator.  
 
 
        
      Gliwicki Klub Sportowy „Piast” 


