PZLA MISTRZOSTWA POLSKI U16
MAŁY MEMORIAŁ JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
Bełchatów, 22 – 23 września 2018
Regulamin
1. Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce
22-23 września 2018, stadion lekkoatletyczny przy Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96
3. Organizator
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów, www.pcs-belchatow.pl
4. Rozgrywane konkurencje
Kobiety:

100, 300, 600, 1000, 2000, 80ppł, 200ppł, chód 3000, wzwyż, tyczka, w dal, kula, dysk, młot, oszczep

Mężczyźni:

100, 300, 600, 1000, 2000, 110ppł, 200ppł, chód 5000, wzwyż, tyczka, w dal, kula, dysk, młot, oszczep

Konkurencje rozgrywane w innych terminach:
wieloboje i sztafety

1-2 czerwca

Suwałki

5. Warunki uczestnictwa
W PZLA Mistrzostwach Polski U16 prawo startu mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej urodzeni w latach
2003-2004 posiadający ważną na sezon 2018 licencją zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki
oraz aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki., którzy są zwycięzcami poszczególnych
konkurencji z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (w biegach - zawodnicy, którzy zajęli miejsca I i II),
rozegranych w dniach 08-09.09.2018 r.
Ponadto każde województwo może zgłosić dodatkowych zawodników do dowolnych konkurencji z ograniczeniem
liczby uczestników konkurencjach technicznych zgodnie z przyznanym limitem osobostartów (do podziału 320
osobowy limit) opracowanym na podstawie liczby licencji U16 wg. stanu na dzień 9 września 2018 r.
W konkurencjach technicznych PZLA Mistrzostw Polski U16 weźmie udział maksymalnie 20 zawodników (zwycięzcy
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików zostaną uzupełnieni o minimum 12 najlepszych zawodników z rankingu
wynikowego pod warunkiem posiadania minimum na MP U16).
Zawodnicy zgłoszeni w ramach limitu do konkurencji technicznych muszą legitymować się następującymi wynikami
(minimami) osiągniętymi w sezonie 2018 na zawodach kalendarzowych PZLA lub na mityngach z kalendarzy EA
lub/i IAAF:
Kobiety:

wzwyż – 1.57

w dal – 5.10

tyczka – 2.70

kula – 10.90

dysk – 32.50

młot – 36.50

oszczep – 31.50

Mężczyźni:

wzwyż – 1.74

w dal – 5.90

tyczka – 2.70

kula – 11.80

dysk – 42.00

młot – 30.00

oszczep – 41.50

Zawodnik w dniu uzyskania wyniku musi posiadać ważną licencję zawodniczą wystawioną przez PZLA.
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach z wyłączeniem startu w biegu na 600m lub dłuższym, który
wyklucza udział w innej konkurencji.
6. Zasady rozgrywania konkurencji
W konkurencjach biegowych na 100, 80ppł., 110ppł., rozegrane zostaną eliminacje i finały.
Zasady awansu do finału:
▪ przy 3 seriach eliminacyjnych - 1 miejsce bezpośredni awans do finału i 5 najlepszych czasów,
▪ przy 4 seriach eliminacyjnych - 1 miejsce bezpośredni awans do finału i 4 najlepsze czasy,
▪ przy 5 seriach eliminacyjnych - 8 najlepszych czasów.
W pozostałych biegach od razu finały lub serie na czas.
Kolejność biegów w seriach eliminacyjnych jest losowana, a zawodnicy z jednego klubu będą w miarę możliwości
rozstawiani w różnych biegach eliminacyjnych.

Kolejność biegów w seriach na czas będą rozgrywane wg następujących zasad:
▪ kolejność biegów w seriach na czas na 300m - od najsłabszej do najlepszej,
▪ kolejność biegów w seriach na czas na dystansach dłuższych niż 300m – od najlepszej do najsłabszej.
Rozstawienie na podstawie regulaminowych wyników uzyskanych podczas zawodów kalendarzowych PZLA lub na
mityngach z kalendarzy EA lub/i IAAF.
Warunkiem rozstawienia wynikowego jest przekazanie komunikatu przez organizatora do 18 września 2018 r.
W konkurencjach technicznych - bezpośrednio finały.
Pełna informacja zasad rozgrywania konkurencji zostanie określona w Informacji Technicznej imprezy.
7. Podział konkurencji na dni
Sobota 22 września - po południu
Kobiety:

100, 600, 2 000, 200ppł., w dal, dysk, młot, chód 3 000

Mężczyźni:

100, 600, 2 000, 200ppł., wzwyż, tyczka, kula, oszczep, chód 5 000

Niedziela 23 września – do południa
Kobiety:

300, 1 000, 80ppł., wzwyż, tyczka, kula, oszczep

Mężczyźni:

300, 1 000, 110ppł., w dal, dysk, młot

8. Nagrody
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale, a za miejsca 1-8 dyplomy.
9. Zgłoszenia
Do PZLA Mistrzostw Polski U16 obowiązuje wyłącznie system „Starter PZLA”.
System zgłoszeń otwarty będzie od dnia 10 września 2018, do godziny 12:00 w dniu 17 września 2018.
Prawo przesyłania zgłoszeń posiadają wyłącznie WZLA.
10. Weryfikacja – potwierdzenia i skreślenia zawodników
Na PZLA Mistrzostwach Polski U16 będzie wprowadzone elektroniczne potwierdzenie startu z użyciem TOKENA.
TOKEN można pobrać w panelu klubowym systemu „Starter PZLA” i przekazać przedstawicielowi klubu.
Po zalogowaniu się z użyciem TOKENA można potwierdzić start wybierając TAK lub dokonać wykreślenia wybierając
NIE.
Potwierdzenia startu zawodników i zawodniczek należy dokonać WYŁĄCZNIE elektronicznie.
Potwierdzenie lub skreślenie zawodników należy dokonać w następującym terminie i do wyznaczonej godziny:
✓ dla startujących w dniu 22 września do 21 września (piątek) do godziny 18:00,
✓ dla startujących w dniu 23 września do 22 września (sobota) do godziny 16:00.
11. Zasady finansowania
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.
Zgłoszenie zawodnika po terminie do poszczególnych konkurencji wiążę się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.
12. Noclegi i wyżywienie
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.
13. Uwagi
▪ Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszego regulaminu.
▪ 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 Mistrzostwach Polski U16 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 Mistrzostw Polski U16" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

