
Śląski Związek Lekkiej Atletyki 
w Katowicach 

40-065 Katowice ul. Kościuszki 84 
NIP 634-10-51-705 

Tel/fax.  (32) 251-53-22 
KONTO BANKOWE: 74 1020 2313 0000 3302 0170 9492 

 
 

REGULAMIN 
Halowych Mistrzostw Śląska  

juniorów młodszych, juniorów i seniorów  

 
1. Organizator: Śląski Związek Lekkiej Atletyki,  

2. Miejsce i termin: Hala COS OPO – Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 

 

Niedziela – 31 stycznia 2021 r. godz. 1400 
 

3. Program: 

S – 60m, 60mppł, chód 2kmK, chód 3kmM, 200m, 400m, 800m, 1500m, 2000m,           

w dal, trójskok, wzwyż, tyczka, kula                                                                                                                 

U20 – 60m, 60mppł, chód 2kmK, chód 3kmM, 200m, 400m, 800m, 1500m, 2000m,   

w dal, trójskok, wzwyż, tyczka, kula                                                                                                                                

U18 – 60m,60mppł, chód 2kmK, chód 3kmM, 200m, 300m, 600m, 1000m, 2000m,   

w dal, trójskok, wzwyż, tyczka, kula  

4. Zgłoszenia: Obowiązuje internetowy system zgłoszeń STARTER PZLA 

http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ do piątku 29.01.2021 do godz. 14.00   

5. Sposób przeprowadzenia: w seriach na czas w kategoriach wiekowych. W biegach 

na 60m i 60mppł eliminacje i finał pod warunkiem udziału więcej niż 8 zawodników 

w konkurencji. 

6. Uczestnictwo: U18 - 2004-05, U20 - 2002-03, S - 2001 i starsi. Zawodnicy mają 

prawo startu w dwóch konkurencjach. Start w biegu na dystansie 600 m i dłuższym 

wyklucza udział w innej konkurencji. W biegach na 60m eliminacje i finał dla 8 

zawodników z woj. śląskiego, pozostałe biegi – serie na czas 

Stary PK tylko dla zawodników kadry narodowej po uzgodnieniu z dyrektorem 

sportowym PZLA. Nie dopuszcza się startu młodzików w żadnej konkurencji. 

7. Opłata startowa: 25 zł osobostart – płatne przelewem wg ilości zgłoszeń 

8. Nagrody: medale za miejsca I – III. Dekoracja bezpośrednio po zakończonej 

konkurencji. 

9. Inne: Za ubezpieczenie uczestników od nieszczęśliwych wypadków są 

odpowiedzialne zgłaszające kluby. Za aktualne badania zawodników są 

odpowiedzialni kierownicy ekip lub zgłaszający trenerzy-opiekunowie. Długość 

kolców – 6mm. 

Kierownik zawodów – Markowski Jacek tel. 608 204 836 

Kierownik bezpieczeństwa – Prencel Piotr tel. 602 689 828 

 

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


 

 

 

 

PODCZAS ZAWODÓW BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
DOTYCZĄCE COVID -19. 

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 

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 

 

 

 

 

                                                                                                       Organizator 

https://szla.pl/wp-content/uploads/2021/01/oswiadczenie-covid-19.pdf
https://szla.pl/wp-content/uploads/2021/01/zasady-bezpieczenstwa-halowe-zawody-kalendarzowe-pzla.pdf

