
    DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

III MITYNG LEKKOATLETYCZNY W RZUTACH

05.07.2020 RYBNIK 

      1.   ORGANIZATOR : RYBNICKI MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY,
                                             ŚLĄSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

2. TERMIN:            05.07.2020   /NIEDZIELA/ godz. 10,00
3. MIEJSCE:         STADION LEKKOATLETYCZNY W  RYBNIKU 

                                        ul Gliwicka 72  tel. 606 351735, e-mail: larmksrybnik@o2.pl
4. KONKURENCJE Mityngu: 

      K- dysk,kula,młot ,oszczep
     M- dysk,kula,młot,oszczep

Kategorie wiekowe  - U16, U18, U20, S
Zawodnicy mają prawo startu w 2-ch konkurencjach. 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: w zawodach mogą posiadający  ważną licencję PZLA na 
2020rok. Limit startujących – 150 osób; w przypadku zgłoszenia powyżej tej liczby dokonana 
zostanie weryfikacja.
6. ZGŁOSZENIA :  Obowiązuje internetowy system zgłoszeń STARTER PZLA 
http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ do piątku  03.07..2020 do godz. 20.00  
W dniu zawodów NIE MA możliwości dopisania/zamiany zawodników.
7. OPŁATA : 15 zł osobo start, opłata startowa liczona wg ilości zgłoszeń /płatność tylko 
przelewem wg danych z panelu zgłoszeń lub przesłanych na adres organizatora/
UWAGI KOŃCOWE:
Obowiązują podwójne numery startowe
Przewidziano start na dwóch obiektach -płyta główna oraz boczne boisko rzutowe.
Za ważność kart zdrowia odpowiada kierownik ekipy
Zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dn 25.06.2010 obowiązek ubezpieczenia 
zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu 
spoczywa na klubie, którego zawodnik jest członkiem, albo z którym związany jest umową
Zgłoszenie do udziału w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz publikację wizerunku w zakresie niezbędnym do organizacji i promocji zawodów 
w tym materiałów reklamowych.

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 rozstrzyga organizator.

Ważne!!.Przewidziane nagrody pieniężne  dla startujących w przynajmniej w dwóch 
mityngach w Rybniku pula sumy nagród  dla kobiet i mężczyzn wynosi 2400zł. Nagrody w 
wysokości 600zł ,400zł .200zł  dla kobiet i dla mężczyzn przeliczane wg tabel 
wielobojowych  dostosowanych do wieku zawodniczki/ka.
Zgłoszenie na Panelu DOMTEL zawodników jest wiążące do zapłaty za osobo start  ,mimo
że zawodnik nie dotrze na start . Prosimy o dokonanie przemyślanych zgłoszeń.

http://www.domtel-sport.pl/zg%C5%82oszenia/
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