
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

MECZ MŁODZIEŻOWY  ŚLĄSK - MORAWY U18, U20  
 

21.05.2022 RACIBÓRZ 
 

 

1.ORGANIZATOR: ŚLĄSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI W KATOWICACH 
 MIASTO RACIBÓRZ 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
W RACIBORZU  
MKS – SMS „VICTORIA” RACIBÓRZ 
  

2. TERMIN: 21.05 2022 /sobota / godz. 14.00  

 

3. MIEJSCE: Stadion -Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz ul. Zamkowa 4 
 
4. KONKURENCJE :  

K -100 m,200m, 400 m,800m, 1500 m, 3000 m,100mppł, 2000mprzeszkody,400 m ppł, chód 3km,w dal, 

trójskok, tyczka, wzwyż, kula, dysk, oszczep, młot 

M- 100m,200m,400m,800m,1500m,3000m,110mppł,400mppł,2000mprzeszkody,chód5km,wdal,trójskok, 

tyczka, wzwyż, kula, dysk,oszczep, młot  
 
 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I PUNKTACJA : po  4 osoby z ekipy czeskiej i polskiej oddzielnie w 

kategorii U18 i U20.  

      Zawodnik ma prawo startu maksymalnie w 3 konkurencjach.  

      Punktacja - Im - 9pkt, IIm - 7pkt, IIIm -6pkt, IVm - 5pkt, Vm - 4pkt, VIm - 3pkt, VIIm - 2pkt, VIIIm - 1pkt 

Kolejność ekip - suma wszystkich punktów razem w obu kategoriach dziewcząt i chłopców.  

 
6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: W konkurencjach biegowych finały bez biegów 
eliminacyjnych, w rzutach i skokach długich  po 6 prób dla wszystkich zawodników 

 

7. ZGŁOSZENIA : Obowiązuje internetowy system zgłoszeń DOMTEL  

ttp://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/  - zgłoszenia przez system województwa dokonuje koordynator KN B        

po konsultacji z blokowymi i trenerami klubowymi  

Zgłoszenia ekipy Moraw mailem na adres jmarkowski@onet.com.pl  
 

 

mailto:jmarkowski@onet.com.pl


 

 

 
9. NAGRODY: Medale za miejsca I-III  

 

10. UWAGI KOŃCOWE:  

  Zawody bez opłat startowych 

Waga sprzętu zgodna z kategorią wiekową / junior, junior młodszy /  

  Obowiązują podwójne numery startowe  

  Długość kolców - 6 mm  

  Za ważność kart odpowiada kierownik ekipy  

 Zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dnia 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 udziału w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych  

osobowych oraz publikację wizerunku w zakresie niezbędnym do organizacji i promocji zawodów w tym 
materiałów reklamowych.  
 
Interpretacja regulaminu należy do organizatora, kwestie sporne rozstrzyga organizator.  

 
 
 

Zawody zostały „Dofinansowane z budżetu samorządu śląskiego".  


