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1. Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce
01-02 czerwca 2018, Stadion lekkoatletyczny OSiR w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 17
3. Organizator
Gmina Miasto Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 1 – podmiot wykonawczy – Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, tel. 87 5663281, 608 440 007
4. Podział konkurencji na dni
Piątek 1 czerwca 2018 roku – 1 dzień
Kobiety
U16

80 m ppł., wzwyż, kula

U20

100 m ppł., wzwyż, kula, 200 m

U23

100 m ppł., wzwyż, kula, 200 m

Seniorki

100 m ppł., wzwyż, kula, 200 m

Mężczyźni
U16

110 m ppł., w dal, kula

U20

100 m, w dal, kula, wzwyż, 400 m

U23

100 m, w dal, kula, wzwyż, 400 m

Seniorzy

100 m, w dal, kula, wzwyż, 400 m

Sobota 2 czerwca 2018 roku – 2 dzień
Kobiety
U16

w dal, 600 m

U20

w dal, oszczep, 800 m

U23

w dal, oszczep, 800 m

Seniorki

w dal, oszczep, 800 m

U16

wzwyż, 1000 m

U20

110 m ppł., dysk, tyczka, oszczep, 1500 m

U23

110 m ppł., dysk, tyczka, oszczep, 1500 m

Seniorzy

110 m ppł., dysk, tyczka, oszczep, 1500 m

Mężczyźni

5. Warunki uczestnictwa
Uprawnieni do startu są zawodnicy posiadający ważną na sezon 2018 Licencją Zawodniczą
wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
Rywalizacja w PZLA Wielobojowych Mistrzostwach Polski odbędzie się z podziałem na następujące
kategorie wiekowe oraz na podstawie poniższych warunków :
Kategoria

Uprawnione roczniki

Warunek uczestnictwa

U16

zawodnicy urodzeni w latach 2003-2004

Pozycja w rankingu 1-16

U20

zawodnicy urodzeni w latach 1999-2000

bez minimum

U23

zawodnicy urodzeni w latach 1996-1998

bez minimum

zawodnicy urodzeni w 1998 roku i starsi

bez minimum

Seniorzy

Podstawą tworzenia list rankingowych PZLA Wielobojowych Mistrzostw Polski w kategorii wiekowej
U16 jest uzyskanie regulaminowego wyniku w 2017 i 2018 rok wg. stanu na dzień 20.05.2018 podczas
zawodów kalendarzowych PZLA.
6. Zasady rozgrywania konkurencji
Określa Informacja Techniczna imprezy.
7. Nagrody
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.
8. Zgłoszenia
Do PZLA Wielobojowych Mistrzostw Polski obowiązuje wyłącznie system „Starter PZLA”.
System zgłoszeń otwarty będzie od dnia 14 maja 2018, do godziny 15:00 w dniu 24 maja 2018.
Zamówienia na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres organizatora w terminie przez niego
określonym w komunikacie organizacyjnym.
W zamówieniach należy uwzględniać podział na kobiety i mężczyzn oraz określić liczbę posiłków.
9. Weryfikacja
Każdy klub musi wydrukować kartę zgłoszenia z systemu. Na karcie znajdują się pola potwierdzenia
startu zawodników.
Karty potwierdzenia zgłoszeń zawodników należy oddać w biurze zawodów w czwartek 31.05.2018
r. do godziny 18:00 lub przesłać skan na adres e-mail: delegat@ckspzla.pl do wyznaczonej godziny.
BRAK PRZEKAZANEGO LUB PRZESŁANEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE BĘDZIE
SKUTKOWAĆ SKREŚLENIEM ZAWODNIKA Z LIST STARTOWYCH
10. Zasady finansowania
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.
Zgłoszenie zawodnika po terminie wiążę się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.
11. Uwagi
 Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminów
 Zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od
następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
 Zawodnicy startujący w PZLA Wielobojowych Mistrzostwach Polski zobowiązani są do
występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start
w ubiorach reprezentacji Polski).
Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
„PZLA Wielobojowych Mistrzostw Polski " należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

