
 
                                   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 

ORGANIZATOR: Stadion Śląski Spółka z o.o. 
  

NADZÓR: Polski Związek Lekkiej Atletyki 
 

KLASA ZAWODÓW: MM 
 

TERMIN: 20 czerwiec 2020r. /sobota/ godz. 14.00      

MIEJSCE: Stadion Śląski  - Chorzów ul. Katowicka 10                                                                                                                                              

KONKURENCJE:  

K  biegi na 100  m, 200 m, 300 m, rzut młotem 

M  biegi na 100  m, 200 m, 400 m, skok o tyczce, pchnięcie kulą, rzut młotem 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

Prawo uczestnictwa posiadają wyłącznie zawodnicy z aktualnymi licencjami PZLA na rok 2020. 

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji ilości startujących w danej konkurencji. 

  

ZGŁOSZENIA 

Obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych przez system DomTel do 15.06.2020r.  
do godz. 15.00 

 
POTWIERDZENIE STARTU  

Na mitingu  będzie prowadzone 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 do dnia 19.06.2020, do godziny 15.00. 

 

 

 

 

 

KRÓLOWA SPORTU WRACA 
NA STADION ŚLĄSKI 
20 CZERWCA 2020 



NUMERY STARTOWE 

 

Numery startowe wydawane będą w Call – Room-ie na stanowisku sędziowskim usytuowanym  

na stadionie bocznym przed swoim startem. Zawodnicy startują wyłącznie w numerach otrzymanych 

od Organizatora.  
 

WERYFIKACJA SPRZĘTU 
  
Przyjmowanie sprzętu do weryfikacji odbędzie się od godz. 12.30 nie później niż na 1 godzinę przed 

rozpoczęciem konkurencji w tunelu przy wejściu na główną płytę stadionu 

 
ROZGRZEWKA 
 

Rozgrzewka może zostać przeprowadzona na stadionie w miejscu wskazanym przez organizatora.  

Rozgrzewka do konkurencji biegowych odbywa się na stadionie bocznym natomiast do konkurencji 

technicznych na głównej płycie 

 
CALL-ROOM 
 

Zbiórka zawodników w CALL ROOM-ie (stadion rozgrzewkowy) do wyprowadzenia na miejsce startu 

odbywa się z wyprzedzeniem czasowym 

Wszyscy zawodnicy po zakończeniu konkurencji proszeni są o opuszczenie płyty stadionu przez 
mixed-zone. 

 

TRANSPORT 

 

Transport na stadion oraz koszt związany z wjazdem na teren Parku Śląskiego jest po stronie 

zawodników. Organizator udostępni możliwość zwalidowania biletu wjazdowego do Parku Śląskiego  

co uprawnia zawodnika w ciągu 15 minut od momentu walidacji na bez kosztowy wyjazd z terenu 

Parku. 

 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI  

Pełna informacja zasad rozgrywania konkurencji zostanie określona w Informacji Technicznej 

imprezy. 

Prezentacja zawodników odbywać się będzie w miejscu rozgrywania konkurencji na 2 minuty przed 

ich rozpoczęciem. 

 

NAGRODY  

Zwycięzcy konkurencji zostaną uhonorowani pamiątkowymi statuetkami 

 

DEKORACJA 

Dekoracja odbędzie się po zakończeniu rozgrywania wszystkich konkurencji 

 

INNE 

Za aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie startujących zawodników oraz zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych odpowiada zgłaszający do zawodów klub. 

 



Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treści 

niniejszych Regulaminów: 

• Regulaminu zawodów; 

• Regulaminu imprezy; 

• Regulaminu obiektu Stadionu Śląskiego; 

• Protokół sanitarny 

oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

 

Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu  

w zawodach lub z udziału w ceremonii dekoracji medalowej. 

 

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii.  

W powyższym regulaminie mogą nastąpić korekty z chwilą zmian przepisów wprowadzonych przez 

poszczególne ministerstwa. 

 

Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do Organizatora 

imprezy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


