Regulamin
Mityngu Kwalifikacyjnego PLKS Gwda
W RAMACH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
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Organizator
• PLKS Gwda Piła, 64-920 Piła, ul. Żeromskiego 90, tel.602750410,olimp.pila@wp.pl
• Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki w Poznaniu
Współorganizator
• Urząd Miasta w Pile
• Starostwo Powiatowe w Pile
• MOSiR w Pile
• Gwda Spółka z o.o. w Pile
Termin
• 15.05.2021r. godzina 1600 (sobota)
Miejsce
• Stadion MOSiR, Piła ul. Żeromskiego 90
Konkurencje
• Kobiety: 100m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1500m, 100ppł, wzwyż, w dal, trójskok,
kula, dysk, młot, oszczep
• Mężczyźni: 100m, 200m, 300m, 400m, 800m, 1000m ,1500m, 3000m, 110ppł, 400ppł,
2000 prz, wzwyż, w dal, trójskok, kula, dysk, młot, oszczep
Uczestnictwo
• Do startu upoważnieni są zawodnicy z ważną licencję zawodniczą PZLA posiadający ważne
badanie lekarskie oraz obustronny numer startowy
-W związku z sytuacją epidemiologiczną wszyscy uczestnicy zawodów muszą przekazać na
bramce do wyprowadzenia Oświadczenie o COVID19
-Zawodnicy zobowiązani są stawić się na bramce do wyprowadzenia na 20 minut przed
konkurencją, skąd wyznaczony sędzia odprowadza zawodników na miejsce startu. Nie ma
możliwości samodzielnego poruszania się po płycie stadionu. Po rozegranej konkurencji
zawodnicy przechodzą na zadaszone trybuny
-Wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego
dystansu
Zgłoszenia
• Zgłoszenia w elektronicznym systemie PZLA STARTER do dnia 12.05.2021(środa) godz.
2200
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Opłata Startowa
• Opłata startowa wynosi 15zł za osobo/start.
Zasady udziału
-Wszystkie konkurencje biegowe będą rozgrywane w seriach na czas, z wyjątkiem 100 m
-W konkurencjach rzutowych i biegach płotkarskich obowiązuje sprzęt właściwy dla danej
kategorii wiekowej
-Startujących ubezpiecza zgłaszający
-Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii.
-W powyższym regulaminie mogą nastąpić korekty z chwilą stosownych zmian przepisów
-Program minutowy będzie zamieszczony na stronie WZLA w dniu 14.05.2021 do godz. 15,00
-Zawody odbędą się bez udziału publiczności
-Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do
organizatora imprezy.

