KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
SENIORÓW, MŁODZIEŻOWCÓW,JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH
28-29.05.2022 RACIBÓRZ
Eliminacje sztafet do PZLA MP U18 2022
1.ORGANIZATOR: ŚLĄSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI W KATOWICACH
MIASTO RACIBÓRZ
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W RACIBORZU
MKS – SMS „VICTORIA” RACIBÓRZ
2. TERMIN: 28-29.05 2022 /sobota-niedziela /
3. MIEJSCE: Stadion -Ośrodek Sportu i Rekreacji Racibórz ul. Zamkowa 4
4. KONKURENCJE :
I DZIEŃ: sobota godz. 14.00 - wieloboje; godz.16.00 - pozostałe konkurencje
K -100 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 400 m ppł, 1500 m prz U18, 2000 m prz.U20,
4 x100 m, chód 5 km, 7-bój, w dal, wzwyż, kula, dysk,
M – 100 m, 400 m, 1500 m, 3000 m, 400 m ppł, 2000 m prz U18 i U20, 4 x100 m, chód 10 km,
10-bój , w dal, wzwyż, kula, dysk,
II DZIEŃ: niedziela godz. 14.00 - młot i wieloboje; 16.00 - pozostałe konkurencje
K – 200 m, 800 m, 3000 m prz. Sen., 5000 m, 100 m ppł, 4 x 400 m, 7-bój,
trójskok, tyczka, młot, oszczep
M – 200 m, 800 m, 3000 m prz. Sen., 110 m ppł, 5000 m,
4 x 400 m, 10-bój , trójskok, tyczka, młot, oszczep
5. WARUNKI UCZESTNICTWA: W Mistrzostwach prawo startu mają zawodnicy U18/jun.młodsi /, U20
/juniorzy / i seniorzy spełniający następujące warunki - są członkami klubów zarejestrowanych w Śl.ZLA, posiadają
wykupioną licencję klubową na 2022r., aktualną licencję zawodniczą oraz aktualną kartę zdrowia zawodnika. Juniorzy
i Juniorzy Młodsi mają prawo startu w 2 konkurencjach i 1 sztafecie lub 1 konkurencji i 2 sztafetach; seniorzy w
3-ch konkurencjach. Przed startem sztafet będzie obowiązkowa weryfikacja / dotyczy U18 - eliminacje do MP
/

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: W biegach 100 m, 100 m ppł, 110 m ppł - jeżeli
w eliminacjach będzie powyżej 8 zawodników na starcie oraz w konkurencjach technicznych eliminacje
i finał z udziałem 8 zawodników (w poszczególnych kategoriach wiekowych), w pozostałych konkurencjach oraz
w sztafetach serie na czas.
7. ZGŁOSZENIA : Obowiązuje internetowy system zgłoszeń DOMTEL
ttp://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ do czwartku 26.05.2022 do godz.20.00 .
8. OPŁATA : 20 zł osobo/start, wieloboje opłata 30 zł, starty PK 40zł.
Opłata startowa liczona wg ilości zgłoszeń/sposób zapłaty-przelewem/. Faktury do odbioru w biurze
zawodów zgodnie z danymi w systemie zgłoszeń
9. NAGRODY: Medale za miejsca I-III - pod warunkiem startu w zawodach minimum 2 zawodników
w danej konkurencji zrzeszonych w Śl.ZLA
10. UWAGI KOŃCOWE:
Waga sprzętu zgodna z kategorią wiekową / senior, 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".

