REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI AZS
W LEKKOATLETYCE na rok 2017

1. Termin i miejsce: 20-21 maja 2017, Stadion AZS Łódź, ul. Lumumby 22/26.
2. Organizator: Bezpośrednim organizatorem Mistrzostw na zlecenie ZG AZS jest Organizacja Środowiskowa
AZS w Łodzi, ul. Lumumby 22/26, 91-404 Łódź, tel: 42 6771010, fax: 42 6771018, e-mail: biuro@azs.lodz.pl
strona internetowa: www.azs.lodz.pl
3. Program: 20.05.2017 (sobota): 100 K, 100 M, 400 K, 400 M, 1500 K, 1500 M, 100 ppł., 110 ppł., 4x100 K,
4x100 M, wzwyż K, w dal K, w dal M, tyczka K, dysk K, dysk M;
21.05.2017 (niedziela): 200 K, 200 M, 800 K, 800 M, 3000 K, 3000 M, 400 ppł. K, 400 ppł. M, 4 x 400 K,
4 x 400 M, wzwyż M, trójskok K, trójskok M, tyczka M, kula K, kula M, oszczep K, oszczep M, młot K,
młot M.
4. Sposób przeprowadzenia zawodów: W biegach na 100 K i M, odbędą się eliminacje, a następnie finały A i B.
Kwalifikacja do finałów wg czasów. W pozostałych konkurencjach biegowych odbędą się serie na czas lub od
razu finały. W niektórych konkurencjach technicznych mogą zostać przeprowadzone eliminacje do wyłonienia
12 uczestników finału. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów PZLA.
5. Zasady uczestnictwa: W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zarejestrowani w PZLA i posiadający ważne licencje, studenci (niezależnie od przynależności klubowej PZLA) zgłoszeni do zawodów przez uczelnię lub
działający w jej imieniu klub uczelniany AZS, a także zawodnicy sekcji wyczynowych AZS (niezależnie od tego czy są studentami, czy też nie). Każdy klub (uczelnia) może zgłosić do konkurencji dowolną liczbę zawodników. Każdy zawodnik może startować w dowolnej liczbie konkurencji.
6. Nagrody: indywidualnie: za miejsca 1-3 medale,
drużynowo:
W klasyfikacji sekcji wyczynowych AZS: za miejsca 1-3 puchary, za miejsca 1-6 dyplomy.
Punktacja: 1 m - 9 pkt., 2 - 7, 3 - 6, itd.... 8 miejsce - 1 pkt. (łącznie dla kobiet i mężczyzn).
W klasyfikacji uczelni: za miejsca 1-3 puchary, za miejsca 1-6 dyplomy.
Punktacja: 1 m – 17 pkt., 2 – 15 pkt., 3 – 14 pkt., itd.... 16 miejsce – 1 pkt. (łącznie dla kobiet i mężczyzn).
Za 3 najwartościowsze wyniki Mistrzostw (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn), zostaną przyznane wartościowe
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i organizatorów. Wyniki te zostaną ustalone na podstawie tabel punktowych IAAF.
7. Zasady finansowania. Koszty organizacyjne Mistrzostw zostaną pokryte częściowo z wpłat uczestniczących
klubów oraz częściowo przez organizatora dzięki dofinansowaniu ze środków samorządowych. Koszty pobytu
ponoszą uczestniczące kluby wg stawki 105 zł/osobodobę (nocleg w hotelach w centrum miasta + wyżywienie).
8. Zgłoszenia: Ilościowe - równoznaczne z zamówieniem miejsc noclegowych i wyżywienia należy przesłać do
organizatora w terminie do 5 maja 2017 wg komunikatu organizacyjnego nr 1.
Imienne do konkurencji – w trybie internetowego systemu zgłoszeń ON-LINE PZLA w okresie 04-18.05.2017.
W związku z punktacją uczelni przy studentach należy także wypełnić dodatkową kolumnę z nazwą uczelni.
Obowiązują klubowe numery startowe.
9. Inne: Weryfikacja zgłoszeń i uczestników odbędzie się w dniu 19 maja 2017 (piątek) w godz. popołudniowych.
Wymagane będą legitymacje AZS z opłaconymi składkami (od wszystkich uczestników) oraz certyfikaty przynależności akademickiej (od zawodników reprezentujących uczelnie). Druk certyfikatu jest dostępny na stronie
http://azs.pl/imprezy/mp-azs
Pozostałe informacje zostaną podane w komunikacie organizacyjnym nr 2, który zostanie opublikowany po
upływie terminu zgłoszeń ilościowych.
Warszawa, 20 kwietnia 2017

Akademicki Związek Sportowy
Zarząd Główny

