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REGULAMIN 
 

Halowych Mistrzostw Województwa Śląskiego U16 

25 Luty 2023 r. godz. 1100 

 

 

 

1. Organizator: Śląski Związek Lekkiej Atletyki 

2. Współorganizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza 

Kusocińskiego w Raciborzu, MKS - SMS „Victoria” Racibórz 

3. Miejsce : Kompleks Lekkoatletyczny ZSOMS w Raciborzu ul. Śląska 3 

4. Konkurencje: 

Dziewczęta: 60 m ppł, 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000m, w dal,  wzwyż,wieloskok, kula, 

chód 2 km  

Chłopcy:  60 m ppł, 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, w dal, wzwyż, wieloskok, kula, 

chód 3 km 

5. Zgłoszenia: Obowiązuje internetowy system zgłoszeń STARTER PZLA http://www.domtel-

sport.pl/zgłoszenia/ do czwartku 23.02.2023 – do godz. 18.00. 

W dniu zawodów NIE MA możliwości dopisania/zamiany zawodników. 

6. Sposób przeprowadzenia: w biegach na 60m i 60m ppł eliminacje i finały (6 osób), 

w pozostałych biegach serie na czas (start z pozycji wysokiej). 

7. Uczestnictwo: młodzicy U16 ( rocznik 2008 – 2009). 

Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach, udział w biegu na 600m i dłuższym wyklucza start 

w drugiej konkurencji. 

8. Opłata startowa wynosi 25 zł od konkurencji. Zawodnicy startujący w konkurencji ( PK ) 40 

zł. (opłata wg ilości zgłoszeń).  

9. Nagrody: medale za miejsca I – III 



                                                       

                                                  

 

 

 

10. Inne:  

Długość kolców – 6mm. 

Waga sprzętu zgodna z kategorią wiekową U16 (warzenie sprzętu na hali głównej). 

Za ważność kart zdrowia odpowiadają kierownicy ekip. 

Zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dn. 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 organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator. 

Prosimy o zabezpieczenie zawodników w cieplejszy ubiór  / niska temperatura w hali / 


