REGULAMIN / KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
3. MEMORIAŁ ZYGMUNTA SZELESTA
zawody klasy MM z kalendarzy PZLA i European Athletics

1.

Organizator
Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

2.

Termin i miejsce zawodów
20 maja 2017, godzina 17:00 – Stadion Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
(ul. Marymoncka 34)

3.

Ranga zawodów
Zawody klasy MM – można uzyskiwać wskaźniki PZLA na 16. IAAF Mistrzostwa Świata

4.

Dyrektor Zawodów
Krzysztof Glinka – sekretarz Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej
Atletyki

5.

Konkurencje
Kobiety:

Mężczyźni:

100, 300, 800, w dal (pamięci Agaty Karczmarek), oszczep (konkurencja
memoriałowa),
mini-wielobój: 100 płotki, wzwyż, kula
200, 800, kula, oszczep (konkurencja memoriałowa)
mini-wielobój: 110 płotki, w dal, oszczep

6.

Biuro zawodów
Biuro zlokalizowane będzie przy w hali AWF. W specjalnie oznaczonym miejscu
wydawane będą numery startowe dla zawodników, akredytacje oraz pakiety dla
zaproszonych gości i przedstawicieli mediów. Zawodnicy zaproszeni przez Organizatora
będą mogli także odebrać pakiety w hotelu zawodów.

7.

Warunki uczestnictwa
Prawo uczestnictwa mają zawodnicy zgłoszeni przez system Domtel-Sport oraz
sportowcy zaproszeni przez Organizatora. Wszyscy uczestnicy muszą legitymować się
aktualnymi badaniami lekarskimi oraz licencją PZLA. Prawo startu mają zawodnicy
posiadający minimum I klasę sportową.

8.

Numery startowe
Numery startowe (z nazwiskami zawodników) zapewnia organizator.

9.

Zgłoszenia do zawodów
Obowiązuje Internetowy System Zgłoszeń PZLA www.domtel-sport.pl/zgloszenia. System
zgłoszeń będzie otwarty do środy 17 maja do godziny 12:00.
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W rzucie oszczepem mężczyzn oraz kobiet (konkurencje memoriałowe) i mini-wieloboju
startują wyłącznie zawodnicy zaproszeni przez Organizatora
Organizator zastrzega sobie ingerencję w ostateczne zgłoszenie.
Ostateczna lista startowa 3. Memoriału Zygmunta Szelesta zostanie opublikowana na
stronach WMOZLA (www.wmozla.pzla.pl), Memoriału (www.memorialszelesta.pl) oraz
PZLA (www.pzla.pl) 19 maja o godzinie 14:00.
10. Antydoping
Wybrani zawodnicy mogą zostać skierowani do kontroli antydopingowej. Punkt
pobierania próbek będzie znajdował się w hali AWF.
11. Treningi
Treningi możliwe będą na obiektach AWF: w hali na bieżni okrężnej i skoczni w dal oraz
na tzw. poligonie (rzuty długie).
12. Wyprowadzenie zawodników do konkurencji
Zbiórka zawodników w call-roomie – wyprowadzenie konkurencji technicznych 30 minut
przez początkiem rywalizacji, w konkurencjach biegowych – 15 minut przez początkiem
zmagań.
Prezentacja zawodników przed każdą konkurencją. Prezentacja oszczepników oraz
oszczepniczek podczas ceremonii otwarcia 3. Memoriału Zygmunta Szelesta.
13. Dekoracje
Do dekoracji proszeni będą zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w swoich
konkurencjach. Po zakończeniu konkurencji w/w zawodnicy będą kierowani przez
sędziów do osoby odpowiedzialnej za prowadzenie do dekoracji. Podium zlokalizowane
będzie na płycie głównej na wysokości trybuny VIP (część zadaszona trybuny stadionu
AWF).
Bezpośrednio po dekoracji zawodnicy proszeni się o zgłoszenie się w biurze zawodów
w celu dopełnienia formalności związanych z nagrodami finansowymi.
14. Nagrody w konkurencjach indywidualnych
Organizator przewiduje nagrody finansowe dla zawodników, którzy zajmują miejsca 1-3
w poszczególnych konkurencji.
Przewidywane są również nagrody rzeczowe.
15. Uwagi
Prawo interpretacji w/w Regulaminu należy do Organizatora
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