
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

ŚLĄSKA LIGA MŁODZIÓW – GRUPA A – II RZUT 

22.05.2022 BIELSKO BIAŁA 

 
1. ORGANIZATOR: KS SPRINT BIELSKO BIAŁA 

    ŚLĄSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI  

      

2. TERMIN: 22.05.2022 /niedziela/ godz. 14.00 – młot i tyczka; pozostałe 14.30 

      

3. MIEJSCE: Stadion KS SPRINT Bielsko Biała, ul, Jaworzańska 120 

    e-mail:klubsprint@poczta.onet.pl  

        

4. KONKURENCJE: /roczniki 2007 i młodsi/: 

 K - 100m, 300m, 600m, 1000m, 80 m ppł, 300m ppł, 3km chód, 1000m prz, 4x100m   

w dal, wieloskok, wzwyż, tyczka, kula, dysk, oszczep, młot 

M - 100m, 300m, 600m, 1000m, 2000m, 110m ppł, 300m ppł, 5km chód, 1000m prz, 

4x100m, w dal, wieloskok, wzwyż, tyczka, kula, dysk, oszczep, młot 

     

5. PUNKTACJA: drużynie zalicza się 15 najlepszych wyników wg Tabeli Ligi Młodzików i 

zgodnie z Regulaminem Śląskiej Ligi Młodzików.  

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• Każdy zawodnik musi posiadać aktualną licencję zawodniczą na 2022r 

• Zawodnik mają prawo startu w 1-ej konkurencji i sztafecie.  

• Klub może wystawić max po 2 sztafety K i M 

• Warunkiem sklasyfikowania jest wystawienie przez Klub zawodników do min 5 konkurencji /łącznie K i M/ 

  

7. ZGŁOSZENIA :  Obowiązuje internetowy system zgłoszeń STARTER PZLA 

http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ do piątku 20.05.2022 – do godz. 18.00 

W dniu zawodów NIE MA możliwości dopisania/zamiany zawodników. 

 

7. OPŁATA : 15 zł osobo start, opłata startowa liczona wg ilości zgłoszeń /płatność tylko 

przelewem wg danych z panelu zgłoszeń lub przesłanych na adres organizatora/ Start PK – 20 zł 

    

8. UWAGI KOŃCOWE: 

• Obowiązują podwójne numery startowe 

• Długość kolców – 6 mm  

• Waga sprzętu zgodna z kategorią wiekową U16 

 

 

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


• Za ważność kart zdrowia odpowiada kierownik ekipy 

• Zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dn 25.06.2010 obowiązek ubezpieczenia 

zawodników od następstw nieszczęsliwych 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 organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator. 

 

 

 
Zawody zostały „Dofinansowane z budżetu samorządu śląskiego” 


