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REGULAMIN
Mistrzostwa Województwa Juniorów i Juniorów mł. w LA, oraz
eliminacje sztafet 4x100, i 4x400 do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży
1.Organizator:
Warmińsko Mazurski Związek Lekkiej Atletyki w Olsztynie ,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie,
Klub Sportowy LKS Lubawa
2.Termin i miejsce: 1.06.2014r. (niedziela) godzina 11. 00 stadion OSiR Lubawa
Ląkowa 5
3.Zasady uczestnictwa: W Mistrzostwach prawo startu mają zawodnicy urodzeni
w 1995/96 oraz 1997/98 oraz poza konkursem młodzicy i seniorzy spełniający
następujące warunki – posiadający wykupioną licencję klubową na 2014 rok, aktualne
licencje zawodnicze i posiadający aktualne badania sportowe,.
4.Zasady przeprowadzenia konkurencji: Zawodnik ma prawo startu w dwóch
konkurencjach i sztafecie. W biegu na 100m odbędą się eliminacje i finał pozostałe
konkurencje biegowe będą rozgrywane w seriach na czas przed startem sztafet
będzie obowiązkowa weryfikacja.
Kobiety:100m,200m,400m,800m,4x100,

4x400,oszczep,

kula,

juniorki

100m,200m,400m,800m,4x100,4x400,oszczep,kula,
i jun.mł. młodzicy 300m, 600m, 300ppł

juniorzy

i jun.mł. młodziczki 300m, 600m, 300ppł
Mężczyźni:

5.Zgłoszenia za pomocą Internetu w systemie zgłoszeń Domtel do 28.06.2014 do
godz. 20.00
6.Nagrody Medale za miejsca I-III w kat. Juniorów i Juniorów młodszych pod
warunkiem startu w zawodach minimum 3 uprawnionych zawodników danej
konkurencji zrzeszonych w WMZLA / nie licząc startów PK/
7.Zasady finansowania: Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy,
koszty osobowe – uczestniczące kluby. Opłata startowa wnosi 5 zł. od zawodnika.
8.Uwagi końcowe
-zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA,
-za rzeczy pozostawione w szatniach i na obiektach organizator nie ponosi
odpowiedzialności,

www.wmzla.pl
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-program minutowy zawodów będzie wywieszony na tablicy informacyjnej w dniu
imprezy oraz 29 maja na stronie WMZLA,
-zgłoszenie zawodnika do zawodów będzie równoznaczne z posiadaniem przez niego
aktualnych badań lekarskich pozwalających na start w zawodach, za co odpowiada
zgłaszający,
- Zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o Sporcie z dn. 25.06.2010 obowiązek
ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na
skutek uprawiania sportu spoczywa na klubie, którego zawodnik jest członkiem, albo
z którym związany jest umową.
-w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
Prezes WMZLA
Bogdan Karpiesiuk
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