UCZNIOWSKIKLUB SPORTOWY „CZAPLA”
BIAŁE BŁOTA

REGULAMIN
VI MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W
LEKKIEJ ATLETYCE DZIECI U 14, U12, U10
25.05. 2019r., Białe Błota

1. Organizator:
➢ Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki
➢ Uczniowski Klub Sportowy „CZAPLA” Białe Błota
➢ Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
➢ Urząd Gminy Białe Błota
2. Miejsce i termin zawodów: 25 maj 2019r /SOBOTA/
Stadion Lekkoatletyczny Białe Błota
ul. Gronowa 2
Początek zawodów godz. 10:30 / ewentualne zmiany na listach do godz. 9:45 !!!
3. Program zawodów:
Dziewczęta:
Rocznik 2010/11 – 40m/start wysoki/ -200m -400m – w dal /strefa/– rzut piłeczką
Rocznik 2009 -60m-300m-600m-w dal- rzut piłeczką
Rocznik 2008 – 60m-300m-600m- w dal- skok wzwyż- rzut piłeczką
Rocznik 2007 – 60m-60m pł-300m-600m –w dal- skok wzwyż-kula 2kg –oszczep
Rocznik 2006 – 60m-60m pł- 300m-600m- w dal- kok wzwyż-kula 2kg- oszczep
Sztafeta 6 x 200m/ dziewczęta- rocznik 2008-2 zawodniczki,2007-2, 2006-2/
Chłopcy:
Rocznik 2010/11 – 40m/start wysoki/ -200m -400m – w dal /strefa/– rzut piłeczką
Rocznik 2009 -60m-300m-600m-w dal- rzut piłeczką
Rocznik 2008 – 60m-300m-1000m- w dal- skok wzwyż- rzut piłeczką
Rocznik 2007 – 60m-60m pł-300m-1000m –w dal- skok wzwyż-kula 3kg –oszczep
Rocznik 2006 – 60m-60m pł- 300m-1000m- w dal- kok wzwyż-kula 3kg- oszczep
Sztafeta 6 x 200m/ chłopcy- rocznik 2008-2 zawodników ,2007-2, 2006-2/
Rozstaw płotków dla dziewcząt i chłopców 60m pł taki sam: wysokość 68,6

Rozstaw 11,00/7,00/14,00
W konkurencjach technicznych 4 próby /bez finału/.
4. VI Mistrzostwa Województwa Dzieci w lekkiej atletyce:
w zawodach mają prawo startu dzieci w 5 kategoriach wiekowych/ j.w/, osobno

dziewczęta / chłopcy.
Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji biegowej i jednej konkurencji
technicznej oraz sztafecie.
5. Sposób rozgrywania konkurencji: zgodnie z przepisami P Z L A.

6. Zgłoszenia:
Obowiązuje elektroniczny system zgłoszeń www.domtel.pl
Zgłoszenia od 09.05.2019 r. 22.05.2019r. do godziny 24.00

7. Zasady finansowania: -opłata startowa 10,00- zł osobo/start (za start w każdej
konkurencji).

8.Różne:
W zawodach prawo startu posiadają tylko zawodnicy z KPZLA!!!
Za 3 pierwsze miejsca zawodnicy otrzymują medale oraz dyplomy, w każdej
kategorii wiekowej.
Mistrz /w każdej kategorii/ otrzymuje pamiątkową koszulkę ”MISTRZ
WOJEWÓDZTWA 2019”
Każdy uczestnik otrzyma ciepły poczęstunek.
Organizator przygotuje dla każdego uczestnika numery startowe.
Zawodnicy winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby, szkoły i posiadać
aktualne badania lekarskie, za co odpowiedzialność ponoszą zgłaszające
jednostki.
Konkurencje odbędą się gdy zgłosi się co najmniej 3 zawodników.

Zbigniew Karnas / 512 668 035/

