
R E G U L A M I N 

 

X Jubileuszowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

U10, U12 w lekkiej atletyce oraz eliminacje wojewódzkie LDK U14, U12 

pod Patronatem Starosty Bydgoskiego Wojciecha Porzycha  

oraz Wójta Gminy Białe Błota Dariusza Fundatora 
 

1. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Czapla” Białe Błota 

 

2. Współorganizatorzy: 

• Urząd Gminy Białe Błota, 

• Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. 

• COEIS Białe Błota, 

• Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki 

 

3.  Termin i miejsce: 21.05.2022. godz. 12:00 Stadion Gminny Białe Błota, ul. Gronowa  

 

4. Program zawodów: 

 

U12 [eliminacje Wojewódzkie LDK!] 

dziewczęta: 60m,600m,w dal, piłka palantowa (150g) 

chłopcy: 60m,600m, w dal, piłka palantowa (150g) 

 

U14 [eliminacje Wojewódzkie LDK!] 

dziewczęta: 100 m,300 m,1000 m,80 m ppł (8 pł-76,2/11,5/7,5),w dal, wzwyż ,  

            kula 2kg 

chłopcy: 100 m,300 m,1000 m,100 m ppł (10 pł-83,8/13/8,5), w dal, wzwyż , kula 4kg  

 

Zawodnik/zawodniczka ma prawo startu w 2 konkurencjach, start na dystansie 300 m 

 lub dłuższym eliminuje możliwość startu w 2 konkurencji!!! 

 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego U10 osobna klasyfikacja rocznika  

2013 oraz 2014 i młodsi. 

dziewczęta: 60 m,200 m,600 m, w dal, piłeczka palantowa, sztafeta 4 x100m (razem 

2013/2014) 

chłopcy: 60 m,200 m,600 m ,w dal, piłeczka palantowa, sztafeta 4 x100m(razem 2013/2014) 

Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego U12 osobna klasyfikacja rocznika 

2011 oraz 2012. 

 

dziewczęta: 60 m,200 m,600 m, w dal, wzwyż,  piłka palantowa (150g), sztafeta 4x100m 

(razem 2011/2012) 

chłopcy: 60 m,600 m, w dal, wzwyż,  piłka palantowa (150g), sztafeta 4 x100m (razem 

2011/2012) 



5. Sposób rozgrywania konkurencji: 

• zgodnie z przepisami PZLA, 

• w biegach na 60 m,100 m,  odbędą się eliminacje i finał, 

• pozostałe biegi serie na czas, 

• w konkurencjach technicznych po 4 próby/bez finał 

 

6. Zgłoszenia: 

Przez panel zgłoszeń PZLA: http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia/ w terminie do dnia 

19.05.br. do godz. 20.00 !!!  

 

Prosimy o zwracanie uwagi przy zgłoszeniach do jakich konkurencji są zgłaszani zawodnicy 

zgodnie z Regulaminem a nie jak otwiera się okienko zgłoszeń !!! 

 

Opłatę startową należy przesłać w terminie do dnia 20.05 br. na konto: 

UKS CZAPLA: 54 8142 1020 0006 1027 2000  0002 lub przelewem na podstawie 

wystawionej faktury zgodnej ze zgłoszeniem do zawodów!!! 

Faktura do odbioru w dniu zawodów w Biurze zawodów!!! 

 

 

7. Koszty organizacyjne pokrywa UKS CZAPLA BIAŁE BŁOTA, koszty osobowe 

zgłaszające kluby. 

 

8. Opłaty startowe: 

• Zawodnicy z klubów województwa kujawsko-pomorskiego opłata startowa 

w wysokości 20, 00 zł / za każdą zgłoszoną konkurencję, 

• Pozostali uczestnicy 30,00 zł za każdą zgłoszoną konkurencję. 

 

9. Różne: 

• wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach muszą być ubezpieczeni, 

posiadać aktualne badania lekarskie i licencje, za co odpowiedzialność ponoszą 

zgłaszające kluby, 

• organizator przygotuje pamiątkowe  numery startowe, 

• konkurencje nie odbędą się w przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników, 

• organizatorzy nie odpowiadają za zagubiony sprzęt, rzeczy osobiste, itp. 

• program minutowy ukaże się po zamknięciu panelu zgłoszeń, 

• Finał Ogólnopolskich Zawodów LDK! odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku, 

godz. 10:30, MOSiR w Sieradzu, ul. Sportowa. 

 

 

10. Nagrody: 

 

• za miejsca 1-3 zawodnicy z klubów województwa kujawsko-pomorskiego w 

kategoriach U12 i U10 otrzymują pamiątkowe  medale  w ramach Mistrzostw 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego U12 i U10. 

 

 

11. Osoby do kontaktu: 

• Zbigniew Karnas 512668035.  

http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia/

