
 

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWY MITYNG  LEKKOATLETYCZNY  

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

ORGANIZATORZY:  
 TS AKS Chorzów 

 Śląski Związek  Lekkiej Atletyki w Katowicach 
 

TERMIN:   21 sierpień 2021, godzina 11:00  

 
MIEJSCE:   Stadion Miejski w Chorzowie, ul. Filarowa  

   Tel./fax.  608 824 965 e-mail – tsaks@o2.pl  

 

O PUCHAR HALINY RICHTER-GÓRECKIEJ   
 
KATEGORIA: dzieci  rocznik 2008 i 2009 
 

KONKURENCJE: 
Dziewczęta: 60m, 300m, 600m, 1000m,w dal, wzwyż, kula 

Chłopcy: 60m, 300m, 600m, 1000m w dal, wzwyż, kula 

 
ZGŁOSZENIA:  elektroniczne (tj. 19.08.2021r.) przez PZLA DOMTEL do godz 18:00 

 

NAGRODY:  
Medale za miejsca od 1-3 indywidualne 

 

 

 

 O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW   
 

KATEGORIA:            młodzicy  rocznik 2006 – 2007 

 

KONKURENCJE:  
Dziewczęta: 100m, 300m, 600m, 1000m, w dal, wzwyż, kula, dysk, młot 

Chłopcy     : 100m, 300m, 600m, 1000m, w dal, wzwyż, kula, dysk, młot 

 

 
NAGRODY: 
Medale za miejsca 1-3 indywidualne, puchary dla najlepszej zawodniczki i zawodnika, puchary dla 
trenerów najlepszej zawodniczki i zawodnika. 

 
 

 

Mityng lekkoatletyczny o Memoriał P. Kozubka  

i O. Kałużowej dla zawodników minimum II klasy  

 

KATEGORIA:           juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy rocznik 2005 i starsi 
 

KONKURENCJE: 
Kobiety:  100m, 200m, 400m, 800m, 3000m,w dal,kula, młot, dysk,      

Mężczyźni: 100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, w dal, kula, dysk, młot,  
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NAGRODY:  
Medale za miejsca I – III , puchary dla sześciu najlepszych zawodniczek i zawodników . 

Przewiduje się nagrody finansowe w  w biegu na 100 m kobiet , w biegu na 3000 m kobiet, i w rzucie  
młotem kobiet i mężczyzn ( K 4 kg, M 7,260 kg) . 

 I m-ce 300,00zł, II m-ce 200,00 zł, III m-ce 100,00zł 

Regulamin przyznawania nagród ustala organizator – w rzutach decyduje waga sprzętu dla seniorów. 
 

OPŁATA STARTOWA:  

 
15 zł osobostart, opłata startowa liczona wg ilości zgłoszeń. 

Zawodnicy niepełnosprawni i weterani mogą startować nie wnosząc opłaty startowej w 

konkurencjach wymienionych w regulaminie. 

 

UWAGI:  
 Za ważność kart zdrowia odprawia 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. 

 W biegach obowiązują podwójne numery startowe 
 Obowiązuje długość kolców 6mm 

Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych startujących zawodników. 

Wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, sędziów) obowiązuje ścisłe 

przestrzeganie bieżących przepisów dotyczących zaleceń zdrowotnych i 

sanitarnych wydanych przez Radę Ministrów i obowiązujących na dzień 21 

sierpnia b.r. 

 

 

Organizator TS AKS Chorzów 

 

Na zawody zaprasza wielokrotna medalistka  

Igrzysk Olimpijskich Halina Richter -Górecka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


