
 

  

MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI U18 i U20 
11-12.06.2022 

POZNAŃ 
1. Organizator: 

Wielkopolski  Związek Lekkiej Atletyki 
2. Termin i miejsce 

11-12.06.2022 - Stadion POSiR Golęcin Poznań 
3. Konkurencje: 

 
K U20 /03-04/: 
100m, 200m, 400m, 800 m,1500m, 3000 m, 5000m  2000przesz., 100 m pł., 400 m ppł,  
4 x100m, 4x400, w dal, wzwyż, tyczka, 3-skok, kula, dysk, oszczep, młot, 7-bój 
K U18 /05-06/: 
100m, 200m, 400m, 800 m,1500m, 3000 m, 1500m pprz, 100 m pł., 400 m ppł., 
4 x100m, 4x400, w dal, wzwyż, tyczka, 3-skok, kula, dysk, oszczep, młot, 7-bój 
M U20 /03-04/: 
100m, 200m, 400m, 800 m,1500m, 3000 m, 5000m, 2000przesz., 110 m pł., 400 m ppł., 
4 x100m, 4x400, w dal, wzwyż, tyczka, 3-skok, kula, dysk, oszczep, młot, 10-bój 
M U18 /05-06/: 
100m, 200m, 400m, 800 m, 1500m, 3000 m, 2000przesz., 110 m pł., 400 m ppł., 4 x100m, 
4x400, w dal, wzwyż, tyczka, 3-skok, kula, dysk, oszczep, młot, 10-bój 
K i M U16 /07-08/: 5bój w ramach Mistrzostw Wielkopolski U16 
 
KONKURENCJE MITYNGOWE  
I DZIEŃ:  
100m K i M, 1500m K i M, tyczka K i M, w dal K i M, kula K i M, dysk K i M, młot K i M, oszczep M 
II DZIEŃ:   
200m K i M, 800m K i M, 600m K i M (U16), 1000m K i M (U16),  wzwyż K i M, oszczep K,  
 
Program zerowy  –  stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu opublikowany zostanie  
jako oddzielny plik na stronie www.wzla.pl oraz w panelu zgłoszeń na stronie www.domtel-
sport.pl  
 
- 11.06 - początek godz. 13:40 wielobój, dysk K, młot M, 14:00 pozostałe konkurencje 
- 12.06 - początek godz. 14.00 

 
5. Zasady uczestnictwa:  

• Prawo startu: prawo startu mają zawodnicy kategorii U18 (roczników 2005 i 2006) oraz U20 
(roczników 2003 i 2004) zrzeszeni w klubach sportowych posiadający ważną licencję 
zawodniczą, ubezpieczenie NNW oraz orzeczoną zdolność do uprawiania lekkiej atletyki. 

• W konkurencjach mityngowych prawo startu mają zawodnicy kategorii U16 oraz senior. Nie 
dopuszcza się startu kategorii U14 oraz masters. 

• W konkurencjach rozgrywanych w ramach Mistrzostw Wielkopolski U18 oraz U20 prawo 
startu mają zawodnicy z województwa wielkopolskiego. Pozostali zgłoszeni zawodnicy 
zostaną oznaczeni jako PK (poza konkurencją) tracąc tym samym prawo startu w finałach. 

http://www.wzla.pl/
http://www.domtel-sport.pl/
http://www.domtel-sport.pl/


 

  

 

• Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na zgłaszającym.  
 

• Zgłoszenia przyjmowane będę wyłącznie przez system licencji i zgłoszeń  
www.starter.pzla.pl w terminie do 08.06.2022 do godz. 20:00.  
Nie ma możliwości zgłoszeń na miejscu. 
 

• Opłata startowa: 
o Zawodnicy kategorii U18 i U20 z województwa wielkopolskiego startują 

bezpłatnie,  
o 15zł/osobostart zawodnicy z województwa wielkopolskiego, pozostali 25zł, 
o Dla wieloboistów z poza województwa opłata wynosi 50zł, 
o płatność przelewem do zakończenia zgłoszeń (od 08.06.2022) na konto WZLA: 

 Santander nr: 98 1090 1362 0000 0000 3601 8204.  
 

6. Sposób rozgrywania konkurencji: - 

• serie na czas, 

• w biegach na dystansach 100m oraz 100mppł i 110m ppł. eliminacje i 8 osobowe finały 
A. Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się i akceptuje 

treści Regulaminu Zawodów oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze 
startu w zawodach.  

B. Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do 
Organizatora imprezy. 

Informacje techniczne: 

• Bramka startowa usytuowana jest na zakolu stadionu od strony stadionu żużlowego 

- konkurencje biegowe 10min,  

- konkurencje techniczne 30min  

przed rozpoczęciem konkurencji. 

• Rzut młotem oraz pchnięcie kulą rozgrywane na boiskach bocznych – zawodnicy 

zgłaszają się od razu na miejscu rozgrywania konkurencji  

• Na miejsce rozgrywania konkurencji zawodnicy zostaną przeprowadzeni z bramki 

startowej przez sędziów. 

• Rozgrzewka odbywa się wyłącznie na stadionie bocznym (z wyłączeniem boiska 

trawiastego) w wyznaczonym do tego miejscu. 

• Ważenie sprzętu pod wieżą: 

11.06 godz. 12:30 

12.06 godz. 13:00  

• toalety umiejscowione w okolicy startu do biegu na 100m 

 

 


