
REGULAMIN GRAND PRIX ŁODZI 
W SKOKU O TYCZCE 

 
TERMIN: 17.01.2021; ( Dodatkowo planowane terminy: 22.01.2021; 30.01.2021) 

• Organizatorzy:  

• Rudzki Klub Sportowy Łódź;  

• Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 

• MIEJSCE: HALA RKS ŁÓDŹ, UL. RUDZKA 37 

• UCZESTNICTWO: W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy z kategorii U-
14 , U-16, U-18, U-20, U -23 i starsi,  

• Do startu upoważnieni są zawodnicy(czki) z aktualnym badaniem lekarskim 

oraz czytelnym numerem startowym. Łączna ilość́ zawodników ograniczona 

do 16 osób. W danej kategorii wiekowej. 

Na zawodach obowiązuje bramka (stolik sędziowski) Start należy potwierdzić́ 
najpóźniej 30min przed konkurencją  

• Zgłoszenia: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych pod 

adresem: www.domtel-sport.pl/zgloszenia/. System zgłoszeń́ otwarty będzie 

do 15.01.2021 r. do godz. 14: 00. Panel wykreśleń́ do 16.01.2021 r. do 

godz. 22:00  

Zgłoszenia zawodników tylko z ważną licencją PZLA. Nie będzie możliwości 
dopisywania zawodników poza systemem zgłoszeń́.  

• Potwierdzenie startu: obowiązuje elektroniczne potwierdzenie startu z 

użyciem TOKENa do dnia 16. do godz. 22: 00. Brak potwierdzenia 

Tolkienem będzie skutkował skreśleniem zawodnika z listy startowej.  

 Opłaty: Opłatę̨ startową należy dokonać́ przed zawodami na nr konta  
          02 1240 2539 1111 0010 1288 9290 

• Następnie przesłać́ potwierdzenie, zdjęcie lub zrzut 
ekranu wykonanego przelewu  

na adres e-mail: sekretariat@rks.org.pl 

Faktury będą̨ wystawiane oraz przesyłane drogą elektroniczną na podany adres e-
mail. Opłata startowa wynosi 20 zł od zawodnika. Za zawodników potwierdzonym 
TOKENEM obowiązuje pełna odpłatność bez względu na brak udziału w zawodach.  

IX. Inne: startujących ubezpiecza zgłaszający - podstawa prawna Dz.U. nr 25 poz. 7 

z dnia 06.03.1996 r  

UWAGA! W związku z sytuacją epidemiologiczną na całym terenie RKS Łódź 
obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Zwolnieni z tego obowiązku będą zawodnicy na 
czas startu. Zawody zostaną̨ rozegrane bez udziału publiczności. Zawody zostaną̨ 
rozegrane zgodnie z wymogami GIS i Ministerstwa Sportu oraz regulaminem i 
przepisami PZLA.  



Zawodnicy I trenerzy składają oświadczenie epidemiologiczne wg. wzoru PZLA 

Biuro zawodów- Elżbieta Szablewska nr tel: 693 342 595,  

E-mail: e.szablewska@interia.pl 

 
Kierownik zawodów – Lech Krakowiak 

 

Koordynator bezpieczeństwa 

Piotr Ostojski nr tel: 601 892 172  

 
Projekt programu minutowego w 17. 01.2021 r. 

11.00 – Tyczka K i M - konkurs od wysokości  2,20   

12.30 – Tyczka K I M – konkurs od wysokości -3.00 ( ew. 280) 

14.00 – Tyczka K I M - konkurs od wysokości -3.80 ( ew.3,60) 

 

UWAGA! 
Wszystkich uczestników zawodów oraz trenerów i sędziów obowiązuje obuwie 
zmienne. 
Do zaznaczania rozbiegów zawodnicy mogą używać znaczników i taśm 
samoprzylepnych. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania kredy.  


