
 

 

 
 

PZLA MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 2019 

   R E G U L A M I N  

1. Kierownictwo 

Polski Związek Lekkiej Atletyki 

2. Termin i miejsce 

9 marca – 14 kwietnia 2019 

3. Organizator 

Wojewódzkie Związki Lekkiej Atletyki 

4. Warunki uczestnictwa 

W PZLA Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegach przełajowych do startu uprawnieni są zawodnicy 

reprezentujący kluby sportowe posiadające ważną licencję klubową na 2019 rok. 

Prawo startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegach przełajowych mają zawodnicy urodzeni w latach 

2004-2005, posiadający ważną na sezon 2018 (start do 31 marca 2019) lub 2019 licencję zawodniczą wystawioną przez 

Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

W zawodach Systemu Sportu Młodzieżowego prowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki mogą uczestniczyć 

zawodnicy posiadający: 

▪ numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1544 

z późn. zm.), 

▪ licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki potwierdzającą uczestnictwo zawodnika we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZLA, 

▪ aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki. 

Start w biegu przełajowym w ramach PZLA MMM ogranicza prawo udziału w letnich PZLA MMM do udziału jedynie w jednej 

konkurencji indywidualnej lub sztafecie. 

5. Program 

Rywalizacja w PZLA Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegach przełajowych odbędzie się z podziałem na 

płeć na następujących dystansach: 

Kategoria wiekowa Kobiety Mężczyźni 

Młodzicy 1.5km 2.5km 2km 3km 

6. Punktacja 

Miejsce 1 2-3 4-16  

Punkty 3 2 1 20 

7. Podziały punktów 

Wnioski o podział punktów należy składać do PZLA (podzial@pzla.pl) do dnia zamknięcia Systemu STARTER PZLA dla 

poszczególnych imprez. 

8. Nagrody 

W ramach rywalizacji indywidualnej za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale. 

9. Zgłoszenia 

Do PZLA Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Biegach Przełajowych 2019 obowiązuje wyłącznie System 

STARTER PZLA. 

System zgłoszeń otwarty będzie w terminach wskazanych przez organizatora. 

10. Weryfikacja – potwierdzenia i skreślenia 

Na PZLA Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegach przełajowych będzie prowadzona tradycyjna 

weryfikacja przez Delegata Technicznego w terminie wskazanym przez organizatora. 

11. Sprawozdawczość 
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Organizatorzy PZLA Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików są zobowiązani do przesłania w ciągu dwóch dni w formie 

elektronicznej komunikatu zawodów wraz ze zgłoszeniami na techniczny@pzla.pl i statystyka@pzla.pl 

Komunikaty z zawodów SSM muszą  zawierać końcowe klasyfikacje zawodników, oraz: 

▪ pełną nazwę zawodów, 

▪ datę i miejsce rozgrywania zawodów, 

▪ nazwę oraz dane teleadresowe organizatora zawodów, 

▪ nazwiska i imiona zawodników, 

▪ rok urodzenia zawodników, 

▪ nazwy klubów (zgodne z wpisem do Systemu STARTER PZLA), 

▪ województwo. 

12. Zasady finansowania 

Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby. 

13. Uwagi 

✓ Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminu. 

✓ Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu 

i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem 

zawodnika ze startu w zawodach. 

✓ Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) obowiązek 

ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest 

członkiem. 

✓ Zawodnicy startujący w PZLA Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegach przełajowych 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 Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w biegach przełajowych" 

należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
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