K O M U N I KAT O R GAN I ZACYJ NY
ŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW

–

I RZUT 2021

grupa B - 08.05.2021 GLIWICE
1. ORGANIZATOR: ŚLĄSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI W KATOWICACH
GLIWICKI KLUB SPORTOWY „ PIAST” GLIWICE

2. TERMIN: 08.05.2021 /sobota / godz. 11.00
godz. 10.00 rzut młotem K i M , chód K i M
3.MIEJSCE: stadion lekkoatletyczny – Gliwice ul. Syriusza 30 - osiedle Kopernik
/ zawody odbywają się bez udziału publiczności /
4. KONKURENCJE :
K – 100m, 300m, 600m, 1000m, 80m ppł, 300m ppł, 4x100m, chód 3 km ,1000m
przeszkody, w dal, wzwyż, wieloskok ,kula, oszczep, dysk, młot
M – 100m, 300m, 600m, 1000m, 2000m, 110m ppł , 300m ppł , 4x100m, chód 5 km ,
1000m przeszkody, w dal, wzwyż, wieloskok, kula, oszczep, dysk, młot .
Uwaga ! Tyczka K i M będzie rozegrana w Rudzie Śląskiej

5.ZASADY UDZIAŁU : w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy z licencjami rocznik 2006 i młodsi.
6. ZGŁOSZENIA : system internetowy: domtel-sport.pl/zgłoszenia– do 06.05 /czw./do godz. 21.00
7. OPŁATA STARTOWA : 15zł osobostart ; starty PK –30 zł. /opłaty wg.ilości zgłoszonych os./startów
8. PUNKTACJA : Do punktacji końcowej zalicza się 15 najlepszych wyników liczonych wg tabel Ligi
Młodzików.
9.UWAGI :
• W jednej konkurencji może punktować max 5 zawodników z jednego klubu.
• Jeden zawodnik może startować w 1 konkurencji i w sztafecie
• Klub może wystawić max. po 2 sztafety K i M
• Klub powinien wystawić zawodników do min 5 konkurencji (łącznie K i M).
• Obowiązują podwójne numery startowe /oprócz wzwyż /
• Długość kolców – 6 mm
• 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 zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych startujących zawodników

Wszyscy członkowie ekip zobowiązani są do złożenia Oświadczenia COVID -19
Zawody dofinansowane z budżetu samorządu województwa śląskiego
i Urzędu Miasta Gliwice

Informacje dodatkowe :
Wszystkich uczestników ( zawodników,trenerów,sędziów ) obowiazuje ścisłe
przestrzeganie bieżących przepisów dotyczacych zaleceń zdrowotnych i sanitarnych
wydanych przez Radę Ministrów i obowiązujących na dzień 08.05.2021

Zaleca się bezwzględne podporządkowanie się na obiekcie zaleceniom
komunikowanym przez upoważnione osoby, sędziów i spikerów prowadzących zawody
– w związku z sytuacją epidemiologiczną organizator nie będzie zapewniał szatni
i przebieralni
- zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wszystkie osoby przebywajace na obiekcie
muszą posiadać maseczki zakrywajace usta i nos
Wymóg nie dotyczy zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich
konkurencjach
wszystkich uczestnikow obowiązuje dezynfekcja rąk ,oraz zachowanie bezpiecznego
dystansu w trakcie rozgrzewki oraz przygotowania do startu i opuszczania stadionu
- na widowni zawodnicy ,trenerzy oraz pozostali uczestnicy zawodów zajmują miejsca
z zachowaniem dystansu w maseczkach (odstęp 2miejsc siedzących )
osobami upowaznionymi do wejścia i przebywania na obiekcie są :
sędziowie,obsługa zawodów oraz zawodnicy rozgrywanych konkurencji
zaleca się aby w zawodach nie brali udziału zawodnicy,którzy w ostatnich 14 dniach
mieli kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie lub podejrzanymi o zakażenie
koronawirusem
- w przypadku kontuzji interwencji i porad będą udzielać przedstawiciele służby zdrowia
w wyznaczonym miejscu
- zaleca się aby zawodnicy którzy zakończyli swoje konkurencje w miarę możliwości opuścili
obiekt
Parking - przy basenie Olimpijczyk ul.Oriona 120.
Dojazd : trasa DTS /902/ kierunek Łabędy . Z Placu Piastów autobusy nr 32,126, 197,677,710
kierunek Pyskowice, Łabędy / ok.15 min.

ORGANIZATOR : GKS Piast Gliwice

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DOTYCZĄCE
ZAGROŻENIA ZARAŻENIEM WIRUSEM COVID-19
Zmierzona temperatura:
_______________
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy
(proszę wstawić znak „X” w odpowiednich polach):
nie jestem osob̨ zakażon̨ k̨ oronawirusem SARS-Cov2
nie występuj ̨ ̨u mnie ani moich domowników oraz nie występowały w cįgu ostatnich 14 dni
objawy infekcji m.in. gor̨czka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła
żaden z domowników w ostatnich 14 dni nie był/nie jest zakażony koronawirusem SARS-Cov2
ani ja, ani żaden z domowników nie przebywa na kwarantannie/nie pozostaje pod
nadzorem epidemiologicznym
w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną

Oświadczam, że:
1. zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu
koronawirusem SARS-Cov2 obowiązują̨ ce na zawodach lekkoatletycznych zamieszczonych
w kalendarzu PZLA;
2. będę przestrzegać na ww. zawodach wszystkich zasad bezpieczeństwa;
3. Zobowiązuję s̨ ię d
̨ o przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub w okresie do
14 (czternastu) dni po wydarzeniu pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które
mog̨ą wskazywać na zakażenie koronawirusem.

........................................................................
Imię i nazwisko – CZYTELNIE

.......................................................................
Numer telefonu

̨

…..............................................
Odręczny podpis ( w przypadku niepełnoletnich podpisuje również opiekun prawny )
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z Rozporz ̨ądzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami
wykonawczymi informujemy, że:

1.
2.
3.
4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

GKS „ Piast ” Gliwice

W zwįązku z panują̨ cą pandemįą koronawirusa SARS-Cov2, wywołują̨ cą powikłania w postaci COVID-19 informujemy, że dane osobowe
mogą̨ ̨zostać ́udostępnione również ̇GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porz ̨ądkowym.
Dane osobowe uzyskiwane od Państwa przy wejściu na obiekt sportowy będ̨ą p
̨ rzechowywane przez okres 14 dni od chwili ich
pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu jako zawodnik, trener, sędzia, czy zawodów.

