
Regulamin XXII Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły 

oraz Elitarny Bieg:” Bursztynowa Mila” 

im. Elżbiety Duńskiej - Krzesińskiej 

 

Organizator: 
Sopocki Klub Lekkoatletyczny 

81-842 Sopot ul. Wybickiego 48 

Tel. 58 5512360 fax 58 5503306 

e-mail, skla@sopot.pl , pawel.skla@wp.pl 

Termin: 
23.06.2019r (niedziela) godzina 17.00  

 

Miejsce: 
„Stadion Leśny” S.K.L.A. Sopot ul. Wybickiego 48 

 

Planowane konkurencje: 

Kobiety: 

100m ,  100m ppł , 400m, 800m (Bursztynowa Mila), kula. 

 

Mężczyźni: 100m, 200m, 400m,  rzut oszczepem, skok wzwyż, 

skok w dal, pchnięcie kulą 

UWAGA: 

Organizator na wniosek Działu Szkolenia PZLA weźmie pod 

uwagę możliwość przeprowadzenia konkurencji i serii  

dodatkowych nie ujętych w regulaminie, rozegrane zostaną 

również dodatkowo konkurencje młodzieżowe. 

 

Warunki uczestnictwa: 
- zawodnicy zaproszeni przez Organizatora 

- zawodnicy posiadający minimum  klasę sportową Mistrzowską  

- zawodnicy posiadający I klasę sportową po uzyskaniu zgody 

Organizatora (na piśmie). 

UWAGA: w biegu na 800m  „Bursztynowa Mila” udział biorą 

wyłącznie zawodniczki zaproszone przez organizatora. 

 

- organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń, wyboru 

osób startujących oraz realizacji w/w i nie objętych regulaminem 

konkurencji. 

mailto:pawel.skla@wp.pl


- ostateczna lista z potwierdzeniem udziału w zawodach dostępna 

będzie w dn.  18.06.2019r. na listach w internetowym systemie 

zgłoszeń lub pod numerem telefonu 602395983, 58 5512360, 58 

5503305 po godzinie 16.00.  

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia internetowym systemem zgłoszeń www.pzla.pl , www.domtel.pl do 

dnia 17.06.2019r. do godziny 15.00 (poniedziałek). 

Opłata startowa: brak. 

 

Weryfikacja, numery startowe: 
Numery startowe będą wydawane w dn. 22. 06.2019 w recepcji klubu 

i 23.06.2019 od godz. 10.00 do 12.00. 

Podczas Grand Prix obowiązuje weryfikacja zawodników na bramce 

(call room) 20 min.(konkurencje biegowe) i 40 min. (konkurencje 

techniczne) przed startem. 

 

Noclegi:  
Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie w dniach 22-24.06.2019r. 

tylko zawodnikom zaproszonym pod warunkiem potwierdzenia 

udziału do dnia 18.06.2019r.  

 

Nagrody finansowe  – Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły: 

wypłacone będą wg oddzielnego regulaminu w kwocie łącznej ok. 

60000 pln. Regulamin szczegółowy ogłoszony zostanie do dnia 10 – 

tego czerwca br. 

-  

- Organizator zastrzega sobie prawo do wypłaty dodatkowych 

nagród finansowych wybranym wyróżniającym się zawodnikom 

biorącym udział w tych zawodach.  

 

   

 

Uwaga: 

Udział w XXII Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły oraz w Biegu 

„Bursztynowa Mila” w dniu 23 czerwca 2019r. jest równoznaczny 

z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika 
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zawodów w materiałach promocyjnych sponsorów i organizatora 

tej imprezy. 

 

Inne: 

Zawodnicy obowiązkowo startują i występują podczas zawodów 

oraz dekoracji z numerem startowym zabezpieczonym przez 

Organizatora przypiętym na klatce piersiowej, wskazani przez 

Organizatora Zawodnicy zobowiązują się do wzięcia udziału w 

działaniach promocyjnych na trybunie przez czas ok. 15 – 20 

minut po zakończonej konkurencji,  jest to warunkiem 

otrzymania regulaminowej nagrody finansowej. 

 

Wszyscy zawodnicy startujący powinni posiadać aktualne badania 

lekarskie. 

Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na macierzystym Klubie 

zawodnika lub indywidualnie na zawodniku. 

 

Wszystkie sprawy organizacyjne nie objęte regulaminem rozstrzyga 

Dyrektor i Dyrektor Sportowy Mityngu. 

 

 

Dyrektor Mityngu                                        Dyrektor Sportowy 

 

Jerzy Smolarek                                             Janusz Szydłowski 

 


