Międzywojewódzkie Mistrzostwa U 16 w Lekkiej Atletyce
– Częstochowa 16.09.2020
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetowych Urzędu Miasta Częstochowy

1. Organizator:

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

-Śląska Federacja Sportu w Katowicach
CKS „Budowlani” Częstochowa
Śląski Związek Lekkiej Atletyki
Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Marszałkowski w Katowicach
Termin:
-16.09.2020/ środa / g.14.00 –młot KiM, chód K 3km i M 5km
oraz tyczka K I M , pozostałe konkurencje o 15.00.
Miejsce:
-Miejski Stadion Lekkoatletyczny,
42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 58/64
Tel. 605 732 822 lub 601 991642
e-mail budowlani1921@interia.pl www.cksbudowlani.com
Zasady udziału
-W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy U16 zgodnie z
w zawodach:
regulaminem PZLA 2020
Konkurencje:
-Podział konkurencji ;
K: 100,300,600.1000,2000,80ppł,200ppł,chód 3km ,w dal,
wzwyż ,kula, dysk, oszczep, młot, tyczka, 4x100m.
M: 100,300,600,1000,2000,110ppł,200ppł,chód5km,w dal,
wzwyż ,kula, dysk, oszczep, młot, tyczka, 4x100m.
Start PK na 100m KiM w osobnej serii.
Opłata startowa: -opłata startowa15,00 zł (osobostart) liczona wg ilości zgłoszeń
/płatność tylko przelewem wg danych z panelu zgłoszeń lub
przesłanych na adres organizatora. Jeśli dane są inne, prosimy o
przesłanie poprawnych na email: budowlani1921@interia.pl
Zgłoszenia:
-Do dn. 14.09.2020r do godz. 20.00. elektronicznie DOMTEL
Punktacja:
-Miejsca indywidualne: I-3 pkt. II/III – 2 pk. IV/XI – 1 pkt.
-Sztafety: I -3 pkt. II/VI – 2 pkt, VII/VIII – 1 pkt.

9. Sposób rozgrywania konkurencji: w biegach na 100m rozegrane zostaną eliminacje i
finały, w pozostałych konkurencjach od razu finały lub serie na
czas. Rozstawienie w konkurencjach biegowych dokonywane
będą wyłącznie na podstawie wyników osiągniętych w bieżącym
sezonie. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach (w

tym bieg przełajowy, sztafeta). Zawodnicy startujący w biegu
na 600m lub dłuższym mogą startować dodatkowo tylko w
sztafecie lub biegu przełajowym (w ramach MMM.)
9. Uwagi końcowe: -- Nagrody: medale za miejsca I-III. Weryfikacja zgłoszonych
zawodników będzie prowadzona przez delegata technicznego
PZLA w dniu 16 września 2020 r. w godz. 13.00-15.00, w
biurze zawodów usytuowanym w namiocie przy bieżni. 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
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

