MITYNG OTWARCIA SEZONU W RZUTACH 2020
Środa Wlkp.
20.06.2020
REGULAMIN
1. Organizator – Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki, ul. Pułaskiego 30, 60-607 Poznań
2. Data – 20.06.2020
3. Miejsce – Stadion Lekkoatletyczny im. J.M. Szczepańskiego w Środzie Wielkopolskiej,
ul. Kórnicka 20, 63-000 Środa Wlkp.
4. Podział konkurencji:
Środa Wlkp.
K: pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut dyskiem, rzut młotem
M: pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut dyskiem, rzut młotem
5. Uczestnictwo:
- prawo startu mają zawodnicy kategorii wiekowych: U12, U14, U16, U18, U20 oraz
seniorzy, zrzeszeni w klubach sportowych posiadający ważną licencję zawodniczą,
ubezpieczenie NNW oraz orzeczoną zdolność do uprawiania lekkiej atletyki. Obowiązek
ubezpieczenia spoczywa na zgłaszającym.
- prawo wejścia na stadion mają wyłącznie osoby, które przedstawią przy wejściu podpisane
oświadczenie załączone przy panelu zgłoszeń,
- zgłoszenia przyjmowane będę wyłącznie przez system licencji i zgłoszeń
www.starter.pzla.pl w terminie do 17.06.2020 godz. 20:00. Nie ma możliwości zgłoszeń na
miejscu.
- opłata startowa wynosi 14zł/osobostart. W dniu startu nie będą przyjmowane opłaty
startowe gotówkowe – płatność przelewem do 20.06.2020na konto WZLA: Santander
98 1090 1362 0000 0000 3601 8204.
- limit statujących <150 zawodników.
- organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń,
- konieczne jest potwierdzenie startu tokenem do dnia 19.06.2020 do godz. 19:00 przez
domtel,
6. Sposób rozgrywania konkurencji:
- w konkurencjach technicznych zgodnie z przepisami PZLA, konkursy max. 16osobowe,
- podział na grupy wiekowe A i B. W przypadku zgłoszenia się do obu grup w sumie mniej
niż 16 zawodników – grupy będą łączone.
- organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości prób do 4 dla wszystkich.

Program zerowy zawodów:
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Podział na grupy:
- grupa A – U16 i młodsi
- grupa B – U18 i starsi

