PZLA Mistrzostwa Polski
w Chodzie Sportowym na 50 kilometrów
Dudince, 25 marca 2017
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1. Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Organizator zawodów
Miasto Dudince, Słowacki Związek Lekkiej Atletyki (Slovenský Atletický Zväz), Polski Związek Lekkiej
Atletyki
3. Miejsce i data zawodów
Dudince, 25 marca 2017
4. Informacje o zawodach
Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane w ramach mityngu 36. Dudinská Patdesiatka
5. Warunki uczestnictwa
Do zawodów mogą być zgłoszeni jedynie zawodnicy posiadający aktualną (ważną na sezon 2017)
licencję zawodniczą PZLA. Do mistrzostw obowiązuje wyłącznie elektroniczny system zgłoszeń.
Organizator zapewnia dwa noclegi (na swój koszt) dla osób, które znajdują się w TOP 50 IAAF (za sezon
2016) – dodatkowe noclegi można wykupić bezpośrednio u organizatora (koszt: 50 euro/dzień), należy
jednak opłacić je przelewem (nie ma możliwości opłaty na miejscu). Na adres
podatelna@dudince-mesto.sk należy przesłać potwierdzenie dokonania opłaty nie później niż do 20
marca.
6. Zasady zgłoszeń
Do startu w Mistrzostwach Polski uprawnieni są zawodnicy zgłoszeni przez Internetowy System Zgłoszeń
do dnia 14 marca 2017 (do godziny 14:00).
Przy zgłoszeniu w systemie Domtel-Sport należy obowiązkowo podać termin pobytu zawodnika
w Dudincach.
PZLA nie przyjmuje zgłoszeń zawodników, trenerów oraz innych osób towarzyszących biorących udział
w mityngu chodziarskim (dystanse inne niż 50 kilometrów).
Zgłoszenie do mityngu oraz zamówienia na noclegi należy wysyłać bezpośrednio do organizatora
zawodów na adres e-mail: monikasliacka@gmail.com
7. Koszty finansowania
Koszty pobytu oraz wyżywienia zawodników przez 2 noce pokrywa słowacki organizator zawodów.
Koszty transportu zawodników i trenerów pokrywają zainteresowane kluby. PZLA pokrywa jedynie koszty
medali oraz koszt współorganizacji mistrzostw Polski podczas zawodów.
8. Transport na Słowację
Polski Związek Lekkiej Atletyki nie organizuje transportu z Polski na Słowację. Organizacja transportu oraz
koszty z nim związane leżą w gestii zainteresowanych klubów.
9. Weryfikacja
Na miejscu w Dudincach będzie obecny Delegat Techniczny PZLA, który w przededniu zawodów
dokona weryfikacji w wyznaczonym miejscu (określonym w osobnym komunikacie).

