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REGULAMIN
cyklu mitingów lekkoatletycznych
O PUCHAR KUJAW

1. Organizatorem zawodów jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA we Włocławku
2. Współorganizator:
 Urząd Miasta Włocławek
 Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki
 Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku
3. Imprezę stanowi cykl trzech mitingów lekkoatletycznych, które odbędą się na stadionie
OSiR we Włocławku, w dniach: 20.06.2020, 27.06.2020 i 18.07.2020
I sesja dzieci LDK
II sesja

U12, U14, U16
U18, U20, U23, S

godzina 15.00 – 17.00
godzina 17.30

4. Program zawodów
 20.06.2020
Dziewczęta:
U12, U14, U-16: 300m, 600m,
Kobiety
U-18 i starsi:
300m, 600m, 1000m, 2000m
Chłopcy:
Mężczyźni:

U12, U14, U-16: 300m, 600m
U-18 i starsi:
300m, 600m, 1000m, 2000m

 27.06.2020
Dziewczęta:
U-16: 100, 1000m, 200mpł., młot
Kobiety
U-18 i starsi: 200m, 800m, 5000m, 400mpł., młot
Chłopcy:
Mężczyźni:

U-16: 100m, 1000m, 200mpł., młot
U-18 i starsi: 200m, 800m, 5000m, 400mpł., młot

 18.07.2020
Dziewczęta:
U-16: 300m, 1000mprz., 80mpł., w dal
Kobiety
U-18 i starsi: 400m, 3000m, 400mpł., 5000m chód, 3-skok
Chłopcy:
Mężczyźni:

U-16: 300m, 1000mprz., 110mpł., w dal
U-18 i starsi: 400m, 3000m, 400mpł., 10000m chód, 3-skok

5. W związku z sytuacją epidemiologiczną Organizator nie zapewnia szatni ani przebieralni.
Na obiektach OSiR obowiązuje tzw. ciąg komunikacyjny. Zawodnicy zobowiązani są do
stawienia się na bocznym boisku rozgrzewkowym o określonej godzinie. Na 10 minut przez
rozegraniem konkurencji wyznaczony sędzia odprowadza zawodników na miejsce startu. Nie
ma możliwości samodzielnego poruszania się po płycie stadionu. Po rozegranej konkurencji
zawodnicy muszą opuścić stadion w wyznaczonym miejscu, bez możliwości powrotu na
boisko rozgrzewkowe aby tym samym umożliwić kolejnym uczestnikom przygotowania do
startu. Plan godzinowy rozgrzewek i startów zawodników zostanie zamieszczony w panelu
zgłoszeń najpóźniej do dnia 17.06 br. /24.06 br./ 15.0 7br.do godz. 12.00.
6. Zawody zostaną rozegrane bez udziału publiczności. Trener / opiekun może razem z
zawodnikiem wejść na boisko rozgrzewkowe, następnie na stadion i w wyznaczonym
sektorze oczekiwać na start zawodnika. Po zakończeniu konkurencji wraz z zawodnikami
opuszcza stadion w wyznaczonym przez organizatora miejscu.
7. We wszystkich konkurencjach prawo startu mają zawodnicy/czki zgłoszeni przez panel
zgłoszeń PZLA: http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia/ odpowiednio w terminach, do dnia:
15.06 br. / 22.06 br./ 13.07 br. do godz. 20.00 !!! 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 LKS VECTRA: 78 1240 3389 1111 0000
3009 9122. Ze względu na ograniczenia ilościowe nie ma możliwości startu zawodników
nie potwierdzonych !!!!
8. Koszty organizacyjne zawodów pokrywa Organizator, koszty osobowe zgłaszające
kluby. Opłata startowa w kategoriach U12, U14 i U16 wynosi 12.00 zł. Zawodnicy z
województwa kujawsko-pomorskiego opłata startowa 6zł. Pozostali zawodnicy w kategorii
U18, U20, U23 i S opłata wynosi 25,00 zł. Zawodnicy/czki posiadający klasę sportową M i
MM nie wnoszą opłaty startowej. Zawodnik/czka ma prawo startu tylko w jednej konkurencji.
9. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi być ubezpieczony, posiadać aktualne
badania lekarskie, podwójny numer startowy (zgodny ze zgłoszeniem) oraz oświadczenie, że
nie jest chory na covid 19 i nie miał kontaktu z osobami chorymi bądź w kwarantannach.
Za powyższe odpowiedzialność ponoszą zgłaszające kluby.
10. Wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego
dystansu w trakcie rozgrzewki oraz przygotowania do startu i opuszczania stadionu.
11. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem PZLA.

ORGANIZATOR

