
 

 

 19. PZLA Mistrzostwa Polski  
      Seniorów, U20, U18 i U16  
                             w  
Biegach Górskich w stylu anglosaskim  

 
    

 R  E  G  U  L  A  M  I  N 
 
1. Kierownictwo: 
 

Polski Związek Lekkiej Atletyki 
 

2. Organizator: 
 

UKS Diament Godów, ul. 1 Maja 93, 44-340 Godów, email: uks.diament@wp.pl   tel. 605049056 
 

3. Współorganizator: 
 

Śląski Związek Lekkiej Atletyki 
Urząd Miasta Bielsko-Biała 
 

4. Termin i miejsce:  
 

8 maja 2021 r.  
Bielsko-Biała (Błonia) ul. Pocztowa 39 
 

5. Kategorie i dystans: 
 

U16 – dystans 2,41 km, przewyższenie +116 m -116 m 
 

U18 – dystans 6,31 km, przewyższenie +302 m -302 m 
 

U20 – dystans 6,31 km, przewyższenie +302 m -302 m 
 

Seniorzy – dystans 12,27 km, przewyższenie +677 m -677 m 
 

6. Biegi towarzyszące: 
 

U12 – dystans 0,8 km, przewyższenie +45m -45 m 
 

U14 – dystans 1,2 km, przewyższenie +62 -62 m 
 

Puchar Marszałka Woj. Śląskiego – klasyfikacja drużynowa 
 

7. Trasy:  
 

Trasy dostępne na stronie internetowej  www.uksdiamentgodow.pl  
 

8. Warunki uczestnictwa: 
 

Do startu w Mistrzostwach Polski w kategorii Seniorów, U20, U18 i U16 uprawnieni są zawodnicy  
posiadający obywatelstwo polskie oraz Licencję Zawodniczą ważną na sezon 2021 wystawioną 
przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.  
 

9. Zgłoszenia: 
 

Do Mistrzostw Polski i biegów w kategorii U12, U14 obowiązuje Internetowy System Zgłoszeń PZLA, 
znajdujący się na stronie: https://starter.pzla.pl/. System zgłoszeń jest otwarty do 25 kwietnia 2021 do 
godziny 20:00.  
Powyższy termin zgłoszeń do Mistrzostw Polski w Biegach Górskich jest ostateczny. 
Zgłoszenie po terminie możliwe jest tylko za zgodą PZLA po uiszczeniu karnej opłaty w 
wysokości 500 zł. 
 

Zawodnicy zgłoszeni do 25 kwietnia 2021 roku w ramach opłaty startowej 
otrzymują pamiątkową koszulkę ( rozmiary i ilość koszulek należy przesłać 
najpóźniej do 25 kwietnia 2021 roku na e-maila: uks.diament@wp.pl ) 
 

 
 



 

 

 
10. Opłata startowa:  
 

Opłata startowa od zgłoszonego zawodnika w systemie wynosi: 
- U12, U14 – 40 zł 
- U16, U18, U20 – 50 zł 
- Seniorzy – 70 zł  
Każdy uczestnik w ramach opłaty startowej otrzymuje pamiątkowy odlewany medal, koszulkę 
techniczną (zgłoszenia i opłata do 25 kwietnia), posiłek i napój. 
Opłata na konto UKS Diament w Godowie nr konta 36 1600 1462 1819 9627 1000 0001 
 

11. Biuro zawodów:  
 

Biuro zawodów znajduje się obok Hotelu na Błoniach, ul. Pocztowa 39 i będzie czynne 7 maja od 
godz. 17.00 – 19.00 oraz w dniu zawodów od godz. 8.00 – 10.45 
 

12. Nagrody w Mistrzostwach Polski: 
 

Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy sklasyfikowani w ramach PZLA Mistrzostw Polski w Biegach 
Górskich w stylu anglosaskim otrzymują medale, statuetki, dyplomy i upominki. 
 

13. Nagrody w biegach towarzyszących: 
 

Za zajęcie miejsc 1-3 w kategorii U12 i U14  zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki. 

Za zajęcie miejsc 1-6 drużynowo – Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. 
Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty pierwszych dziesięciu zawodników z kategorii U12, U14, 
U16, U18, U20. W przypadku równej ilości zdobytych punktów liczy się zajęcie lepszego miejsca. 
Punktacja: 1 miejsce – 10 pkt, 2 miejsce – 9 pkt, 3 miejsce – 8 pkt……..  10 miejsce – 1 punkt 
 

14. Noclegi: 
 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów blisko biura zawodów: 
- Hotel na Błoniach - http://hotelnabloniach.pl/ 
- Hotel Rekord - http://hotel.rekord.com.pl/ 
 

15. Uwagi: 
 

✓ Zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od 
następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.  
 

✓ Za aktualne badania lekarskie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych odpowiada 
zgłaszający klub. 
 

✓ Podczas zawodów wszystkich uczestników ( zawodników, trenerów, sędziów ) obowiązuje 
ścisłe przestrzeganie bieżących przepisów dotyczących zaleceń zdrowotnych i sanitarnych 
wydanych przez Rade Ministrów. 
 

✓ W Mistrzostwach Polski obowiązuje bezwzględny zakaz startu w ubiorach reprezentacji 
Polski. 

 
 

 
 


