
         

 

 

 

„Dofinansowano z budżetu samorządu województwa śląskiego”                                                    

 

1. Organizator: - CKS „Budowlani” Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 58/64.  

Śląski Związek LA w Katowicach 

 
 

2. Termin: - 25.07.2020 r. / sobota / godz.17,00 ( młot 16,00 ) 

3. Miejsce: - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, 

42-200  Częstochowa ul. Dąbrowskiego 58/64 

Tel. 605 732 822 lub 601 991642 

email  budowlani1921@interia.pl www.cksbudowlani.com 

 

4. Zasady udziału 

w zawodach: 

- W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy z rocznika 2006     

i starsi.  

5. Konkurencje: - K: 100,200,300,400,600,800,1500,200ppł,400ppł,1500 
przeszkody U 18, chód 5000, w dal, wzwyż, kula dysk, młot 

M: 100,200,300,400,600,800,1500,200ppł, 400ppł,  1000 

przeszkody U 16, 2000 przeszkody, w dal, wzwyż, kula, dysk, 

młot 

    
6. Opłata startowa: -  15 zł osobo start, opłata startowa liczona wg ilości zgłoszeń 

/płatność tylko przelewem wg danych z panelu zgłoszeń lub 

przesłanych na adres organizatora. Jesli dane są inne, prosimy 

o przesłanie poprawnych na email budowlani1921@interia.pl. 
    

7. Zgłoszenia: -  Do dn. 23.07.2020r, godz. 22.00 elektronicznie DOMTEL  

Mityng organizowany jest dla zawodników woj. śląskiego. 

Limit startujących – 300 osób; w przypadku zgłoszenia 

powyżej tej liczby dokonana zostanie weryfikacja przez 
organizatora.  Mogą być dopuszczeni uczestnicy innych 

województw, ale tylko wówczas, gdy po zamknięciu panelu nie 

będzie 300 zgłoszeń z woj. śląskiego. Dogłaszanie wówczas 

przez email: budowlani 1921@interia.pl  

  -  

8. Uwagi końcowe: - - Za aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie startujących 

zawodników oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

odpowiada zgłaszający do zawodów klub. 

 Podczas zawodów wszystkich uczestników                            

( zawodników, trenerów, sędziów ) obowiązuje ścisłe 

  Komunikat zawodów- 25.07.2020r. 
II Wakacyjny Ogólnopolski Miting Kwalifikacyjny w 

Częstochowie 

mailto:budowlani1921@interia.pl


przestrzeganie bieżących przepisów dotyczących zaleceń 

zdrowotnych i sanitarnych wydanych przez Rade Ministrów.                  

Przy wejściu i wyjściu ze stadionu obowiązuje dezynfekcja 
dłoni ( środek dezynfekujący na stoliku przy wejściu )                                                          

Podczas przebywania na trybunach obowiązuje odstęp                     

2 miejsc siedzących oraz maski na usta i nos.                                                                 
Ubikacje i umywalki tylko pod trybunami ( budynek z 
szatniami będzie zamknięty ).                                 - 

Rozgrzewka na bocznym boisku z zachowaniem bezpiecznej 

odległości. Całkowity zakaz wchodzenia do wieży sędziowskiej 

oraz do sektora wyznaczonego dla spikera.  Po skończonej 
konkurencji w miarę możliwości uczestnicy opuszczają 

stadion. 

W powyższym regulaminie mogą nastąpić korekty z chwilą 
zmian przepisów wprowadzonych przez poszczególne 

ministerstwa lub samorządy.  

Interpretacja regulaminu należy do organizatora, kwestie 

sporne rozstrzyga organizator.  

 

 

Organizator : CKS Budowlani Częstochowa 
 

 

 

 

 


