
   !              Regulamin            !    
Mityngu Lekkoatletycznego - III Grand Prix Gliwic 2021 

1. Organizator:   
Gliwicki Klub Sportowy „Piast” 
Miasto Gliwice 

2. Termin i miejsce:     
           -  27. 05. 2021r.  (czwartek) 

-  stadion lekkoatletyczny Gliwice 44-100, ul. Syriusza 30 
           -  16.00  otwarcie mityngu  

3. Planowane konkurencje: 
K – 100m, 200m lub 400m, 800m,100mppł,  trójskok, skok wzwyż, rzut dyskiem 

 M – 100m,200m,800m,400mppł, skok w dal, rzut oszczepem 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany planowanych konkurencji. 

4. Warunki uczestnictwa: 
- Zawodnicy zaproszeni przez Organizatora - kontakt  Dyrektor Sportowy Janusz Szydłowski 
email: jszydlowski@move.pl 
- Zawodnicy posiadający minimum klasę mistrzowską lub klasę I, mogą zgłaszać chęć 
udziału w  mityngu do dnia 19.05.2021 , do godziny 20.00, na adres mailowy:       
  sekretariat@piast.gliwice.pl 

            UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń mailowych, wyboru  
             osób startujących i liczby zawodników/czek w danej konkurencji oraz liczby 
             rozgrywanych konkurencji. Zawodnicy, którzy sami zgłoszą mailowo chęć startu w  
             zawodach, dostaną mailem zwrotnym potwierdzenie o zakwalifikowaniu do startu w 
             danej konkurencji.  
             Brak maila zwrotnego do dnia 23.05.2019 godz. 20.00 oznacza niezakwalifikowanie     
             zawodnika do startu. 
             Ostateczne listy zawodników zakwalifikowanych do zawodów ogłoszone będą w dniu 
             24.05.2021r. na stronie mityngu piast.gliwice.pl/gks-piast/ i na stronie Domtel. 

5. Zasady finansowania: 
- Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator. 
- Koszty uczestnictwa zaproszonych zawodników pokrywa Organizator. 

           - Koszty uczestnictwa pozostałych zawodników pokrywają kluby lub sami zawodnicy. 
- Organizator nie pobiera opłaty startowej od wszystkich zawodników dopuszczonych do     
   udziału w zawodach. 

6. Lista nagród finansowych – III Grand Prix Gliwic 

KONKURENCJE A – 6 konkurencji 
K – 200m lub 400m , 800m, 100 m pł 
M – 200m, 800m, 400m pł 
Nagrody finansowe za 1-3 miejsca  
1 m – 2.000,00 zł 
2 m – 1.250,00 zł 
3 m  -   750,00 zł 



KONKURENCJE B – 7 konkurencji 
K – 100m,  trójskok, rzut dyskiem 
M – 100m, skok w dal rzut oszczepem 
Nagrody finansowe 1-3 miejsca 
1 m – 1.200,00 zł 
2 m -    700,00 zł 
3 m -    500,00 zł 

NAGRODY DODATKOWE za najlepszy wynik w tabelach wielobojowych 
4 x 1000,00 zł  

- Nagrody finansowe w konkurencjach mityngu otrzymują zawodnicy zgodnie z listą nagród 
finansowych. 

           - Wszystkie nagrody finansowe zostaną wypłacone gotówką  natychmiast po zakończeniu  
zawodów. Na życzenie  mogą być przesłane na wskazane przez zawodnika konto bankowe. 

           - Warunkiem wypłaty nagrody jest prawidłowo wypełniony formularz podatkowy do 
             wypłaty nagrody finansowej, który zawodnik otrzyma i wypełnia w biurze zawodów. 
             Zawiera on wszystkie niezbędne informacje do wypłaty nagrody. 
           - Wypłacona nagroda zostanie pomniejszona o należny podatek; 

- Nagrodę można otrzymać za udział tylko w jednej konkurencji . Wybór nagrody pozostaje 
w gestii zawodnika 
- Organizator zastrzega sobie prawo, do wypłacenia dodatkowych nagród uczestnikom 

              zawodów nie ujętych w regulaminie. 
  
  
7. Biuro zawodów:   

- miejsce : Stadion lekkoatletyczny Gliwice, ul. Syriusza 30 
- Biuro czynne w dniu 27.05.2021 od godziny 12.00 do zakończenia zawodów. 
- Weryfikacja zawodników w dniu 27.05.2021  w godzinach 14.00 – 16.00  biurze zawodów  
   na stadionie Gliwice, ul. Syriusza 30 

8. Noclegi: 
- Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie od dnia 26.05.2021r.  ( kolacja), 
  w dniu 27.05.2021 (śniadanie, obiad – zawodnicy otrzymują bon zywieniowy na 50 zł),  
tylko zawodnikom zaproszonym i zamieszkałym poza województwem śląskim , po 
wcześniejszym pisemnym potwierdzenie przez Dyrektora Sportowego 
Liczba takich osób jest ograniczona. 

9. Szatnie: 
- Szatnie dla zawodników znajdują się w Pawilon A – stadion lekkoatletyczny Syriusza 30 

10. Treningi na stadionie: 
- W dniu 26.05.2021 w godzinach 16.00 -19.00.  

                

11. Inne: 
- Zawodnicy startują w numerach startowych przydzielonych przez Organizatora. 
- Do dekoracji zawodnicy wychodzą zgodnie z planem dekoracji, który zostanie 
  przedstawiony w dniu zawodów z numerem startowym przyznanym przez 
  Organizatora i przypiętym na klatce piersiowej. Jest to warunkiem otrzymania nagrody. 
- Udział w III Grand Prix w dniu 27.05.2021 jest jednoznaczny, z wyrażeniem zgody na 
  wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w materiałach promocyjnych 



             Sponsorów i Organizatora. 
- Zawody odbędą się zgodnie z przepisami: IAAF, EA, PZLA. 
- Wszyscy startujący zawodnicy, powinni posiadać aktualne badania 
   lekarskie i startują na własną odpowiedzialność. 

          - Obowiązek ubezpieczenia NNW zawodników spoczywa na zawodniku lub na Klubie, 
             który reprezentują. 

- Przed każdą konkurencją biegową zbiórka na bramce sędziowskiej 20’ przed startem, 
             przed konkurencjami technicznymi zbiórka 30’ przed startem. 
           - Wszystkie sprawy sporne i organizacyjne nie objęte regulaminem rozstrzyga 
             Dyrektor Zawodów Wojciech Rutyna i Dyrektor Sportowy Janusz Szydłowski. 

12. Kontakt: 
sekretariat@piast.gliwice.pl,  Wojciech Rutyna – 609-386-542  
 Dyrektor Sportowy Janusz Szydłowski -jszydlowski@move.pl    

                        Organizator  
  Gliwicki Klub Sportowy PIAST                                                                                                        

mailto:sekretariat@piast.gliwice.pl

