REGULAMIN
IX Indywidualnych Mistrzostw U14, U12, U10 Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Organizator:
UKS Czapla Białe Błota
Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki
Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Gmina Białe Błota
Zawody odbędą się w terminach:
29.05.2021- Białe Błota- Stadion Gminny ul. Gronowa 6 o godzina 11:00

1. Program zawodów:

Kategoria Rocznik
Konkurencje dziewczęta
U10
2012/2013 60m, 200m, skok w dal
U12
2011
60m, 200m, 400m, skok w dal,
rzut piłeczka
U12
2010
60m, 200m, 600m, skok w
dal,skok wzwyż, rzut p.pal
U14
2009
60m, 300m, 600m,1000m, skok
w dal, skok wzwyż, 60 m płotki,
kula 2kg,oszczep
U14
2008
60m, 300m,600m,1000m, skok
w dal, skok wzwyż, 60m płotki,
kula 2kg, oszczep

Konkurencje chłopcy
60m, 200m, skok w dal
60m, 200m, 400m, skok w
dal, rzut piłeczką
60m, 200m, 1000m, skok w
dal,skok wzwyż, rzut p.pal
60m,300m,600m,1000m,
skok w dal, skok wzwyż, 60m
płotki, kula 4kg,oszczep
60m,300m,600m,
1000m,skok w dal, skok
wzwyż, 60m płotki, kula
4kg,oszczep

2. Warunki uczestnictwa:
- zawodnik/zawodniczka mają prawo startu w 2 konkurencjach/1 biegowa+1
techniczna/
-prawo startu mają zawodnicy- ( U14, U12, U10) uprawnieni do reprezentowania
klubu, szkoły z województwa Kujawsko-Pomorskiego
- brak startów PK
3. Sposób rozgrywania konkurencji:
- zgodnie z przepisami PZLA;
- każdy zawodnik musi posiadać 2 numery startowe/przód i tył/
- w biegu na 60m,100m odbędą się eliminacje i finał. Wszystkie biegi - serie na czas
- w konkurencjach technicznych obowiązuje 4 prób
4. Zgłoszenia:
http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia
Terminy określone w systemie zgłoszeń
Możliwość zgłoszenia e-mail, dla zawodników nie posiadających licencji klubowych do
dnia 26.05.2021r. na adres: zbigniew55-38@wp.pl

5. Koszty organizacyjne pokrywa Czapla Białe Błota, koszty osobowe zgłaszające kluby
6. Opłaty startowe:
10 zł- zawodnicy zgłoszeni w terminie (osobostart)
30 zł- korekty zgłoszeń ( po uzgodnieniu z organizatorem do 12 godzin przed
startem)
10 zł- zagubienie numeru startowe
prawo startu mają zawodnicy/czki zgłoszeni przez panel zgłoszeń PZLA:
http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia/lub e-mail, odpowiednio w terminach do
dnia: 26.05.2021 do godz. 22.00!!!oraz potwierdzeni w panelu przez Organizatora„
TAK”. Warunkiem udziału w zawodach jest także dokonana najpóźniej 48 godzin
przed planowanym rozpoczęciem zawodów opłata startowa.
Opłatę startową należy przesłać w określonym terminie na konto UKS CZAPLA
Białe Błota: 54 8142 1020 0006 1027 2000 0002
7. Różne:
- wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach muszą być ubezpieczeni i posiadać
aktualne badania lekarskie, za co odpowiedzialność ponoszą zgłaszające kluby;

- konkurencje nie odbywają się w przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników

•
•
•
•
•
•

Za ważność kart zdrowia odpowiada kierownik ekipy
Za 3 pierwsze miejsca zawodnicy otrzymują medale
Po zakończeniu konkurencji odbędzie się dekoracja
Weryfikacja sprzętu
organizatorzy nie odpowiadają za zagubiony sprzęt, rzeczy osobiste
program minutowy ukaże się po zakończeniu zgłoszeń

