
 

     

       

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetowych Urzędu Miasta Częstochowy     

Dofinansowano z budżetu samorządu województwa śląskiego”         

                 Komunikat organizacyjny                                                                      

XXI MEMORIAŁ ARTURA SZYMY I ARTURA OCIEPY 

III edycja MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2022r. ŻYCIE NA SPORTOWO - ŻYCIE NA ZDROWO: 

program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o 

wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze 

skutkami pandemii 
 
 

Organizatorzy:  
• Urząd Marszałkowski w Katowicach 
• Częstochowski Klub Sportowy „Budowlani” 
• Miasto Częstochowa, 
• Śląski Szkolny Związek Sportowy 
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie 

• Zarząd Miejski Szkolnego Związku Sportowego w Częstochowie. 
 

Cel imprezy:  

- propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dorosłych i 
młodzieży      
 - uczczenie pamięci tragicznie zmarłych zawodników      
-  promocja lekkiej atletyki  

Termin: 03.09.2022 ( sobota ) godz. 10,00 
 
Miejsce: Miejski Stadion Lekkoatletyczny 42-200 Częstochowa 
               ul. Dąbrowskiego 58/64, tel: 605 732 822, 601 991 642 
 
Konkurencje - Kobiety 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 80 ppł, 300 ppł, 1000 przeszkody,        
w dal,  wzwyż, kula, oszczep     
                    Mężczyźni: 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 3000, 110 ppł, 300 ppł, 1000 
przeszkody, w dal, wzwyż, kula, oszczep 
 



 
 
Konkurencje memoriałowe: skok wzwyż M, 3000 m M 
 
Nagrody: wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale oraz drobne upominki.               
W konkurencjach memoriałowych puchary i nagrody finansowe: I m – 500,00 zł, II m – 300,00 
zł, III m – 200,00 zł 
 
Zasady udziału w zawodach: Udział w zawodach ogólnodostępny w biegu na 3000 m      

oraz dla zawodników z licencjami PZLA w pozostałych konkurencjach w kategorii 

wiekowej U 12 i starsi. 
 
Opłata startowa: 20,00 zł ( osobostart ) 
 
Zgłoszenia: Do dn. 01.09.2021r. elektronicznie DOMTEL godz. 20.00 dla 

zawodników z licencjami oraz poprzez email: budowlani1921@interia.pl do 
27.08.2022 dla uczestników biegu memoriałowego bez licencji 
 
 

Szatnie i toalety: 
• w dniu zawodów udostępnione na obiekcie stadionu pod trybunami.  
 

Sprawy organizacyjne: 
• organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

jak również nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione lub skradzione. 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji przepisów w sprawach spornych i podejmowania 
końcowych decyzji. Bezpośredni kontakt: budowlani1921@interia.pl lub tel. 605 732 822. 
601 991 642 
Za aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie startujących zawodników 
odpowiada zgłaszający do zawodów klub. Uczestnicy biegu na 3000 m nie 

posiadający licencji PZLA, przed zawodami przy odbiorze numeru startowego muszą 
złożyć pisemne oświadczenie przygotowane przez organizatora.  

• Udział wszystkich zawodników w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
 

 

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU !!! 

 

 

 

mailto:budowlani1921@interia.pl
mailto:budowlani1921@interia.pl
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JJoTr3az&id=81300AEB07A9CE5B6BDEBF870AEE842D6F21A8E1&thid=OIP.JJoTr3azY46RKd6OwhiakwHaEH&q=la+dla+ka%c5%bcdego&simid=608037564586853163&selectedIndex=0

