
I Memoriał Sprintersko-Płotkarski Tomasza 
Tłustochowskiego  

Jelenia Góra 13.06.2021 

 
 

Organizatorzy: 

 
Sponsorzy:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Patroni medialni : 

 
 

Regulamin 
 
1. ORGANIZATOR:  
Fundacja Równe Szanse, ul. Piłsudskiego 74 lokal 320, 50-020 Wrocław 
WLKS Wrocław, ul. Kolejowa 36/1a, 53-508, Wrocław 
MKL "12" JELENIA GÓRA, ul. Grunwaldzka 64 / A, 58-506 Jelenia Góra 
 
Osoby do kontaktu z ramienia organizatora: 
Dyrektor sportowy Kamil Kobiałka tel.: 691 559 795 kamil.kobialka.wroc@gmail.com ;  
Dyrektor marketingu Damian Pabijańczyk 733 733 340 damian@fundacjars.pl 
 
2. CEL: Uczczenie pamięci trenera Tomasza Tłustochowskiego poprzez zawody na najwyższym poziomie 

sportowym. Promocja, propagowanie i promowanie lekkiej atletyki na Dolnym Śląsku. 

 
3. TERMIN I MIEJSCE: 13.06.2021 r., niedziela, godz. 17:00 (U14+U16 16:30) Stadion Lekkoatletyczny w Jeleniej 
Górze ul. Złotnicza 12. Biuro zawodów czynne od godziny 14.30. 
 

mailto:damian@fundacjars.pl


4. KONKURENCJE (Kobiety i Mężczyźni): 
100m (+finał A i B), 200m, 400m, 100/110m ppł (+finał A), 400m ppł, 4*100m, 60m U14 (+finał A), 60m U16 (+finał A), 

wzwyż, w dal, kula, oszczep. 

 
3. BADANIA LEKARSKIE I UBEZPIECZENIE: Za badania i ubezpieczenie zawodników odpowiedzialni są 
zgłaszający. 
  
4. NAGRODY: Dekoracje I-III w konkurencjach Memoriałowych: 60, 100, 200, 400, 100/110ppł. Informacja o 
ewentualnych nagrodach finansowych ukaże się w terminie późniejszym. 

 
5. ZGŁOSZENIA: wyłącznie dla zawodników z licencjami na stronie http://domtel-sport.pl/zgloszenia/ do dnia 10 
czerwca 2021 r. (godzina 20:00). W konkurencjach Memoriałowych (oprócz biegu na 60m) zawodnicy muszą 
posiadać 3 klasę sportową (lub wyżej). Po weryfikacji zgłoszeń zawodnicy poniżej 3klasy sportowej zostaną usunięci 
z list startowych i nie będą dopuszczeni do startu 
6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:  
Do finałów w biegach na 60m, 100m, 100m/110m ppł awansują zawodnicy z najlepszymi czasami biegów 
eliminacyjnych. Pozostałe biegi: serie na czas.  
Konkurencje techniczne: wg przepisów PZLA.  
 

7. ZASADY FINANSOWANIA:  
• koszty organizacyjne pokrywa organizator  
• opłata startowa: Kadra Narodowa2021+Zaproszeni – bezpłatnie;  
• U16+U14 – 30zł osobostart  
• U18 i starsi – 20zł osobostart (lub sztafeta) 

 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1) Zawodników obowiązują numery startowe dostarczone przez organizatora (odebrane przed zawodami) 
2) Dekoracje prowadzone będą w trakcie zawodów na bieżąco 
3) W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga dyrektor sportowy 
4) Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu  
5) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w zawodach i akceptację postanowień 
niniejszego Regulaminu. 
6) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na rozpowszechnienia wizerunku, każdej osoby, 
która go zaakceptowała w tym także opiekunów osób biorących udział w zawodach.  
7) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na rozpowszechnienia, o którym stanowi pkt 6 
niniejszego regulaminu poprzez publikację zdjęci na stronach internetowych fundacji oraz podmiotów 
współpracujących z fundacją i promujących działalność fundacji, w prasie tradycyjnej jak i internetowej, w broszurach 
informacyjnych, ulotkach fundacji, jak również w innych materiałach informacyjny fundacji oraz podmiotów 
współpracujących z fundacją i promujących działalność fundacji. 
8) Każdy uczestnik zawodów, jak również jego opiekun prawny akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na 
rozpowszechnianie swojego wizerunku bez wynagrodzenia.   
9) Każdy uczestnik zawodów, jak również jego opiekun prawny akceptując niniejszy regulamin przyjmują do 
wiadomości, że nie że nie wymaga zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku danej osoby taki stan rzeczy, w 
którym wizerunek uczestnika zawodów lub jego opiekuna prawnego będzie stanowił szczegół całości. 
10) Wszystkich zawodników obowiązuje dezynfekcja rąk ( każdy zawodnik przed wejściem na stadion i przed 
wyjściem dezynfekuje ręce w namiocie sanitarnym) oraz zachowanie bezpiecznego dystansu w trakcie rozgrzewki, 
przygotowania do startu, w trakcie startu i opuszczania stadionu, w tym czasie nie obowiązuję zasłanianie ust i nosa  
11) Wszyscy uczestnicy zawodów muszą zachować bezpieczny, ponad 2m dystans między uczestnikami, muszą 
mieć zakryte usta i nos (oprócz zawodników, którzy startują lub są w trakcie rozgrzewki) 
12) Sędziowie i inne osoby przebywające na płycie stadionu, oprócz zawodników, muszą mieć zakryte usta i nos oraz 
założone rękawiczki - po każdej próbie w konkurencjach rzutowych sprzęt będzie dezynfekowany przez sędziego  
13) Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia, Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  
14) Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
15) Kluby chcące otrzymać fakturę za opłatę startową proszone są o złożenie w biurze zawodów danych niezbędnych 
do wystawienia faktury (nazwa klubu, adres, NIP, imię i nazwisko oraz adres e-mail albo telefon kontaktowy do 
przedstawiciela klubu). Faktury zostaną wysłane mailowo. 
 
9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
 
Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Równe Szanse, ul. Piłsudskiego 74 lokal 320, 50-020 Wrocław. 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia rywalizacji podczas I Memoriał 
sprintersko-płotkarski Tomasza Tłustochowskiego, w tym publikacji wyników rywalizacji w zakresie imienia, nazwiska, 
daty urodzenia oraz klubu/miejscowości. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
na potrzeby zawodów, należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem Fundacja Równe Szanse, ul. 
Piłsudskiego 74 lokal 320, 50-020 Wrocław e-mail damian@fundacjars.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na 

http://domtel-sport.pl/zgloszenia/


podstawie art.6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 
2016 r. tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do 
momentu zrealizowania celu w jakim zostały zebrane/są przetwarzane. Administrator Danych Osobowych usunie 
dane w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia zawodów. Osoba której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu 
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia danych.  
Skargę na przetwarzanie danych osobowych można wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest 
niezbędnym warunkiem przystąpienia do rywalizacji podczas I Memoriał Sprintersko-Płotkarski Tomasza 
Tłustochowskiego. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości startu w zawodach. 
 

PROJEKT PROGRAMU MINUTOWEGO 

 

OK.16:30 ELIMINACJE 60M U14+U16 

 

17:00 OFICJALNE OTWARCIE 

 

  17:02 110 ppł wzwyż K kula M 
 

 

 
  17:15 100 ppł w dal M oszczep K 

 

 

  17:30 100 M 
  
  

   

   

  17:45 100 K 
  
   

   

  18:00 
60 M U16 Finał 

  
  

  

   

  18:03 60 M U14 Finał 
  
  

   

   

  18:06 60 K U16 Finał 
  

   

   

  18:09 60 K U14 Finał 
  
  

   

   

  18:15 110 ppł Finał wzwyż M kula K 
 

 

  18:30 100 ppł Finał w dal K oszczep M 
 

 

  18:45 100m M Finał B, A 
  
    

   

   18:55 100m K Finał B, A 
  
  

   

   

  19:05 400m ppł K+M 
  
  

  

   

  19:25 400 M 
  
  

  

   

  19:40 400 K 
  
    

   

   19:55 200 M 
  
  

   

   

  20:10 200 K 
  
  

   

   

  20:25 4*100m M 
  
  

   

   

  20:30 4*100m K 
  
  

   

   

    

 

Bramka mobilna 15min przed startem 
 

 
Dodatkowych informacji udzielają: Kamil Kobiałka, Damian Pabijańczyk (zakwaterowanie, wyżywienie) 


