Regulamin
Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce
U-10, U-11, U-12, U-14

1. Cel:
- popularyzacja lekkiej atletyki wśród najmłodszych
- popularyzacja zdrowego trybu życia
- współzawodnictwo sportowe dzieci
- wyłonienie najlepszych zawodników w województwie w poszczególnych kategoriach wiekowych
2. Termin i miejsce:
- 27.02.2021 ( sobota )
- początek zawodów godzina 11.00
- kryta bieżnia BCS Zawisza, ul. Gdańska 163
3. Organizator:
- CWZS Zawisza Bydgoszcz – Stowarzyszenie Lekkoatletyczne
- Stowarzyszenie Akademia Mistrzów Sportu
4. Konkurencje K + M:
U-10: 60m, skok w dal, 200m, 600m, skok o tyczce
U-11: 60m, skok w dal, 200m, 600m, skok o tyczce
U-12: 60m, skok w dal, 200m, 600m, skok wzwyż, skok o tyczce
U-14: 60m ppł, 60m, 300m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, skok o tyczce
U-16 PK: 60m ppł, 60m
Open PK: 60m
5. Sposób rozgrywania konkurencji:
- wszystkie biegi rozgrywane będą w seriach na czas, o miejscach decydują najlepsze wyniki uzyskane w
poszczególnych seriach ( nie ma finałów )
- w skoku w dal każdy zawodnik ma 3 próby, po których zostaje ustalona kolejność
- zawodnicy mają prawo startu w jednej konkurencji
- klasyfikacje będą prowadzone oddzielnie dla U-10, U-11, U-12 i U-14
- dla 3 pierwszych zawodników w każdej konkurencji otrzymują medale
- zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZLA
6. Opłata startowa:
- 15 zł osobostart, płatne przelewem do 25.02.2021 na numer konta:
Akademia Mistrzów Sportu
26 1020 4900 0000 8002 3118 2808

Tytułem: opłata startowa zawody halowe 27.02.2021
7. Zgłoszenia:
- poprzez panel elektroniczny na stronie Domtel – Sport, Starter PZLA
- organizator ma prawo zamknąć panel zgłoszeniowy do zawodów w sytuacji, gdy ilość zgłoszeń w stosunku do
przewidywanego czasu trwania zawodów będzie zbyt duża, aby być w zgodzie z obowiązującymi rozporządzeniami
dotyczącymi pandemii Covid -19. Obowiązek udziału w zawodach potwierdzony przez TOKEN do 25.02.2021
godz.18.00. Rozlicznie poszczególny klubów i kosztów osobostartów wg wskazań TOKEN. Brak możliwości korekty na
miejscu.
8. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, za które są odpowiedzialni trenerzy i kierownicy
poszczególnych ekip. Za ubezpieczenie zawodników odpowiada zgłaszający klub. Każdy zawodnik musi okazać i
pozostawić u organizatora oświadczenie dotyczące Covid 19 wg. załączonego wzoru.

