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I  Suwalski  Mityng  „Z  oszczepem nad  Czarną  Hańczą”     

R  E  G  U  L  A  M  I  N 

1. Cel 
Rozwój lekkiej atletyki. 
Promocja Pogodnych Suwałk i regionu 
2. Termin i miejsce  
23 września 2020 ,  (środa) godz. 15.00, Suwałki, stadion lekkoatletyczny OSiR,  
ul. W. Polskiego 17 
3. Organizator 
Miasto Suwałki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul .W. Polskiego 2, 16-400 Suwałki 
Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „Hańcza”, ul. Ogrodowa 27, 16-400 Suwałki 
4. Program zawodów: 
Mityng –  klasa I 
Oszczep K i M – startują zaproszeni zawodnicy- czołówka z MP Włocławek 2020 i MP U23 
w Białej Podlaskiej 
Kobiety: 80 pł U16,  wzwyż U16, oszczep U16 i U18 
Mężczyźni :  110 pł U18, wzwyż U18, oszczep U16 i U18 
5. Warunki uczestnictwa 
- oszczep K i M – startują zaproszeni zawodnicy 
- pozostałe konkurencje - w przypadku chęci startu zawodników z klubów z innych 
województw, konieczny jest wcześniejszy kontakt z organizatorem 
6. Zasady rozgrywania konkurencji 
- rzuty i skoki zgodnie z przepisami PZLA, wszyscy startujący w konkurencji rzutu oszczepem 
w kategoriach U16 i U18. wykonują tylko po 4 próby. 
- w biegach zostaną rozegrane serie na czas.  
 
7. Nagrody 
- oszczep K i M – nagrody finansowe za trzy pierwsze miejsca, pod warunkiem uzyskania 
minimum klasy mistrzowskiej (K-50.00m, M-71.00m) - 1 miejsce - 1000zł, 2 miejsce - 700zł,          
3 miejsce - 500zł. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe statuetki.  
- konkurencje młodzieżowe: dyplom + nagroda rzeczowa za miejsca 1-3 
8. Zgłoszenia do Mityngu - poprzez internetowy system  „Starter PZLA”  
(http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia).  
System zgłoszeń otwarty będzie do dnia 20 września 2020 (niedziela) do godz. 20:00. 
Obowiązuje zawodników z kategorii U16 i starszych, pozostali zawodnicy zgłaszani są 
w kontakcie z organizatorem. 
9. Weryfikacja 
 – potwierdzenia zawodników w biurze zawodów do godz. 14.00 
 - numery startowe zapewnia i przydziela organizator (odbiór w biurze zawodów po 
podpisaniu stosownych oświadczeń) 
 
10. Informacje dodatkowe: 

http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia
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- program minutowy ukaże się na stronie Urzędu Miasta i OSiR w Suwałkach 22.09.2020           

około  godz. 12.00. 

- Zawodnicy mogą dostarczyć osobiste oszczepy do weryfikacji od  godziny 13:00 do 
godziny 14:00 w dniu zawodów pod warunkiem, że:  

▪ Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami World Athletics (TR 32.2) zawodnik zgłosi 
do weryfikacji, do danej konkurencji, nie więcej niż dwa egzemplarze sprzętu.  

▪ Sprzęt ma oryginalne malowanie, jest bez nalepek z weryfikacji z innych zawodów, a stan 
techniczny sprzętu umożliwia identyfikację producenta i certyfikat WA.  

▪ Dostarczonego modelu nie ma liście sprzętu dostarczonego przez organizatora.  
 
Sprzęt zostanie zweryfikowany i zaakceptowany pod względem zgodności  
z wymaganiami WA. 
 
U W A G A : 

1. Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że:  

- zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  
- wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a 
także publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, 
wydawnictwach oraz w internecie przez Organizatora i Polski Związek Lekkiej Atletyki. 
-  Każdy zawodnik startujący w zawodach zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 
czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) musi być ubezpieczony od 
następstw nieszczęśliwych wypadków przez zgłaszający klub, oraz posiadać aktualne 
badania lekarskie. 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. 
- Władze klubu i trenerzy zgłaszając zawodników do zawodów deklarują się, że 
zapoznali 
się z zasadami organizacji i udziału w zawodach sportowych w okresie stanu 
epidemii na terenie kraju, zobowiązują się do przestrzegania zaleceń zawartych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wszystkich 
zawodników 
obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego odstępu. Obowiązują 
zasady udziału w zawodach przyjęte przez PZLA w dokumencie: Rekomendacja 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dotycząca organizacji zawodów lekkoatletycznych 
I klasy o ograniczonej liczbie uczestników rywalizacji sportowej przy 
wzmożonej transmisji koronawirusa w Polsce.  
- przedstawiciele klubów zobowiązani są przed rozpoczęciem Mityngu do złożenia w 
biurze zawodów stosownych oświadczeń (RODO + COVID). 

2. W związku z sytuacją epidemiologiczną Organizator nie zapewnia szatni.  
     Zawodnicy zobowiązani są do stawienia się na bramce (okolice startu biegu na 100m) na 

10 minut przed rozpoczęciem konkurencji biegowych – wyprowadzenie seriami                
na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem konkurencji.  

     Zawodnicy konkurencji technicznych powinni stawić się na bramce na 30 minut przed 
rozpoczęciem konkurencji a wyprowadzenie nastąpi 25 minut przed startem. 
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Wyznaczony sędzia odprowadza zawodników na miejsce startu. Nie ma możliwości 
samodzielnego poruszania się po płycie stadionu.  

3. Zawodnicy po ukończeniu konkurencji schodzą z płyty stadionu całą grupą w asyście      
     sędziego.  
4. Trenerzy / rodzice / kibice mogą przebywać tylko i wyłącznie na trybunach lub                         

w wyznaczonych strefach wzdłuż bieżni w zgodzie z obowiązującymi w dniu zawodów 
zasadami.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszeń, kolejności rozgrywania 
konkurencji i ostatecznego zatwierdzenia zawodników startujących.  

6.  Organizator zapewnia płyny do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren obiektu.  
7. Wszystkie osoby wchodzące na obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie 

bezpiecznego dystansu społecznego.  
8. W związku z sytuacją epidemiologiczną wszyscy uczestnicy zawodów muszą przekazać              

w sekretariacie zawodów stosowne oświadczenia. Trenerzy i sędziowie osobiście.                   
W przypadku zawodników zadanie to spoczywa na przedstawicielach poszczególnych 
klubów, którzy zobowiązani są do załączenia imiennej listy startujących zawodników, 
oświadczając jednocześnie, że  od wszystkich wykazanych został zebrany wywiad 
epidemiologiczny.  

9. Złożenie oświadczeń z listami imiennymi będzie warunkiem koniecznym, aby uzyskać 
numery startowe. 

10. Ostateczne decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należą 
do Organizatora. 

 


