
 
 
 
 

R E G U L A M I N 
Wakacyjny Mityng Lekkoatletyczny 

 
1. Organizatorzy: Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy „Gimpas” Pasłęk oraz Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku. Partnerem technicznym mityngu jest: Warmińsko-Mazurski 
Związek Lekkiej Atletyki. 
 

2. Termin: Zawody odbędą się w dniu 01.07.2020 r. (środa) na stadionie Miejskiego Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Pasłęku. ul. Kraszewskiego 2. 
 

3. Program zawodów: 
a) 12:00. Blok główny: U16, U18, U20, senior 

Kobiety: 100m, 300m, 400m, 600m, 800m, kula i oszczep 
Mężczyźni: 100m, 300m, 400m, 800m, 1000m, kula i oszczep 
Ciężar sprzętu do rzutów dla kategorii U16, U18, U 20. Weryfikacja sprzętu do godz. 11:30. 
 
Przewiduje się wyróżnienia i nagrody za najbardziej wartościowe rezultaty mityngu. 
 

b) 11:00. Blok dzieci: Lekkoatletyka dla Każdego (dzieci ur. 2007r. i młodsi) 
Dziewczęta: 60m, 600m, w dal ze strefy, piłeczka palantowa 
Chłopcy: 60m, 600m, w dal ze strefy, piłeczka palantowa 
 
Przewiduje się losowanie upominków wśród uczestników zawodów. 

 
4. Uczestnicy: Prawo startu mają zawodnicy/czki z ważnymi licencjami PZLA - blok główny oraz urodzeni 

2007r. i młodsi – blok dzieci. Pierwszeństwo mają mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego. 
Dopuszcza się start zawodników z innych województw po uzgodnieniu z organizatorem. 

 
5. Zgłoszenia: Zawodników z licencjami PZLA obowiązuje wyłącznie elektroniczny system zgłoszeń 

http:// www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2020r. /wtorek/ 
do godziny 12:00.  
Dzieci rywalizujące w bloku „Lekkoatletyka dla Każdego” zgłaszane są przez opiekunów lub trenerów 
wyłącznie drogą mailową na adres: piazz@wp.pl, do dnia 29.06.2020r. do godz. 12:00. Arkusz 
zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie organizatora: www.uksgimpas.pl. 
  

6. Opłata startowa: Opłata startowa wynosi 10 zł od każdej zgłoszonej konkurencji. Rachunek zostanie 
wystawiony na podstawie liczby zgłoszeń elektronicznych i arkusza zgłoszeń (LDK). Korekta 
osobostartów możliwa jest tylko w ww. terminie zgłoszeń do zawodów. Dane do rachunków prosimy 
przesłać 30.06.2020r., po zamknięciu zgłoszeń elektronicznych pocztą e-mail na adres: piazz@wp.pl. 
 

7. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi być ubezpieczony oraz posiadać aktualne badania 
lekarskie jak również podwójny numer startowy (zgodny ze zgłoszeniem). Każdy zawodnik musi posiadać 
oświadczenie, że nie jest chory na covid 19 i nie miał kontaktu z osobami chorymi bądź w kwarantannach. 
Za powyższe odpowiedzialność ponoszą zgłaszające kluby.  
 

8. Wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego odstępu. 
 

9. Zawodnikowi, który spóźni się na weryfikację 15' przed startem w konkurencjach biegowych i 20'  
w technicznych grozi niedopuszczenie do startu w konkurencji. 
 

10. Obowiązują przepisy PZLA. Sędzia Główny Zawodów: Iwona Godlewska. 
 

11. Koszty udziału w zawodach ponoszą zgłoszone kluby. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy. 
 
12. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

ORGANIZATOR 
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