
ŚLĄSKI ZWIĄZEKLEKKIEJ ATLETYKI 

UL. KOŚCIUSZKI 84 

40-065 KATOWICE 

                                                       

                                                   

 

REGULAMIN 
 

Halowych Mistrzostw Śląska Młodzików i Dzieci Starszych U16, U14 

06 marzec 2021 r. godz. 1300 
 

1. Organizator: Śląski Związek Lekkiej Atletyki 

2. Miejsce: hala lekkoatletyczna RKS Łódź ul. Rudzka 37 

3. Konkurencje: 

U16- Dziewczęta: 60mppł (12,00– 8,00– 8,00– 6 płotków/ wys. 76,2 ), 60m, 300m, 600m, 

1000m, w dal, wieloskok,  wzwyż, tyczka, chód 2km  

U16- Chłopcy: 60mppł (13,60- 8,90- 10,00 – 5 płotków/ wys.91,4), 60m, 300m, 600m,                 

1000m, 2000 m, w dal, wieloskok, wzwyż, tyczka,  chód 3km 

U14- dziewczęta: 60mppł (11,50-7,50- 11,00 – 6 płotków/wys. 76,2), 60m, 300m, 600m,            

1000 m, w dal (ze strefy), wzwyż, tyczka 

U14- chłopcy: 60mppł ( 13,00- 8,50- 13,00 – 5 płotków/wys.83,8), 60m, 300m, 600m,               

1000m, w dal (ze strefy), wzwyż, tyczka  

Ze względu na brak rzutni w Łodzi konkursy pchnięcia kulą odbędą się w terminie 

późniejszym na hali w Raciborzu.  

4. Zgłoszenia: Obowiązuje internetowy system zgłoszeń STARTER PZLA http://www.domtel-

sport.pl/zgłoszenia/ do dnia 04.03.2021 do godz. 19.00. Po ukazaniu się wstępnego programu 

minutowego na STARTERZE będą możliwe wykreślenia oraz pod nr tel. 693 342 595 

zmiany konkurencji do 05.03.2021 do godz. 13: 00. Samych wykreśleń dokonują zgłaszający. 

Nie należy wykreślać z panelu uczestników, u których będzie dokonywana zmiana konkurencji. 
Program minutowy zawodów będzie umieszczony na Starterze po zakończeniu wykreśleń.  
Aby konkurencja się odbyła musi się do niej zgłosić minimum dwóch zawodników. 

W dniu zawodów nie będzie możliwości dopisywania, wykreślania, wprowadzania zmian w konkurencjach i 

numeru startowego. 

5. Sposób przeprowadzenia: w biegach na 60m eliminacje i finał (6-osobowy), w biegach na 60m 

ppł finał w przypadku, gdy startujących będzie powyżej 6 osób, w pozostałych biegach serie                    

na czas  

6. Uczestnictwo: młodzicy U16 ( rocznik 2006 – 2007), U14 ( rocznik 2008-2009) 

http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/
http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/


 

 

Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach, udział w biegu na 600m i dłuższym wyklucza start 

w drugiej konkurencji.  Zawodnik obowiązkowo musi posiadać obustronny numer startowym w 

konkurencjach biegowych i pojedynczy w konkurencjach technicznych, z którym został zgłoszony 

do zawodów.  

7. Opłata startowa - 25 zł od konkurencji / zawody tylko dla województwa śląskiego / 

8. Nagrody: medale za miejsca I – III 

9. Inne: Za ubezpieczenie uczestników od nieszczęśliwych wypadków są odpowiedzialne 

zgłaszające kluby. Za aktualne badania zawodników są odpowiedzialni kierownicy ekip lub 

zgłaszający trenerzy-opiekunowie.  

10. Długość kolców – 6mm. 

 

PODCZAS ZAWODÓW BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄ PROCEDURY 

BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE COVID -19.1. 

 

1. Wszyscy zawodnicy, trenerzy i kierownicy ekip wypełniają oświadczenie o stanie zdrowia 

dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19. Wszystkie oświadczenia kierownik 

ekipy składa w biurze zawodów. Oświadczenie osób niepełnoletnich musi być również 

podpisane przez opiekuna prawnego.  

Oświadczenie: 

https://szla.pl/wp-content/uploads/2021/01/oswiadczenie-covid-19.pdf 

2. Brak oświadczenia jest jednoznaczny z odmową udziału w zawodach!!! 

3.Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do zapoznania się z „Zasadami 

bezpieczeństwa polskiego związku lekkiej atletyki dotyczące organizacji halowych 

kalendarzowych zawodów lekkoatletycznych o ograniczonej liczbie uczestników rywalizacji 

sportowej w czasie obowiązywania okresu pandemii koronawirusa SARS-COV-2”. 

Zasady bezpieczeństwa: 

https://szla.pl/wp-content/uploads/2021/01/zasady-bezpieczenstwa-halowe-zawody-

kalendarzowe-pzla.pdf 

UWAGA! 

W związku z sytuacją epidemiologiczną na całym terenie RKS Łódź obowiązuje zakrywanie ust i 

nosa. Zwolnieni z tego obowiązku będą zawodnicy na czas startu. Zawody zostaną rozegrane bez 

udziału publiczności. 

 

Koordynator ds. bezpieczeństwa Prencel Piotr tel. 602 689 828 - w przypadku nie przestrzegania 

zasad będzie zobowiązany do przerwania zawodów.  

 

Wszystkich uczestników zawodów oraz trenerów i sędziów obowiązuje obuwie zmienne. 

Do zaznaczania rozbiegów zawodnicy mogą używać znaczników i taśm samoprzylepnych. 

Obowiązuje bezwzględny zakaz używania kredy.  

 


