
III Grand Prix Obornik w Lekkiej Atletyce.
Memoriał im. Tadeusza Ratajczaka

Pod Patronatem Burmistrza Tomasza Szramy
Oborniki 24.06.2022

REGULAMIN

1. Organizatorzy:
▪ Obornicki Klub Lekkoatletyczny
▪ Obornickie Centrum Sportu
▪ Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki
▪ Gmina Oborniki

2. Cele:
▪ uczczenie pamięci Tadeusza Ratajczaka,
▪ popularyzacja sportu, w szczególności lekkiej atletyki jako najprostszej formy

ruchu (bieg, skok, rzut),
▪ zachęcenie mieszkańców Gminy Oborniki do aktywnego spędzania wolnego

czasu,
▪ promocja Gminy Oborniki oraz kompleksu lekkoatletycznego.

3. Termin i miejsce:
▪ Miejsce: Stadion Lekkoatletyczny Obornickiego Centrum Sportu

ul. Objezierska 2, 64-600 Oborniki.
▪ 24.06.2022 godzina 17:00

4. Uczestnicy Grand Prix Obornik:
zawodnicy zrzeszeni w klubach lekkoatletycznych posiadający ważną na 2022 rok
licencję zawodniczą Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

5. Konkurencje:
K: 100, 200, 300m U16, 400, 600m U16, 800, 1000m U16, 1500, skok w dal, skok
wzwyż, pchnięcie kulą, rzut oszczepem
M: 100, 200, 300m U16, 400, 600m U16, 800, 1000m U16, 1500, skok w dal, skok
wzwyż, pchnięcie kulą, rzut oszczepem

6. Zgłoszenia:
▪ zgłoszenia przez stronę https://starter.pzla.pl/ do dnia 22.06.2022 godz. 22:00

7. Warunki uczestnictwa w Grand Prix Obornik:
→ prawo startu mają licencjonowani zawodnicy, zgłoszeni w wyznaczonym przez
Organizatora terminie przez system https://starter.pzla.pl/,
→  dopuszcza się start zawodników kategorii U14 w konkurencjach dla kategorii U16,
→ zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach,
→ zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW oraz dokument poświadczający brak
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych,
→ start w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
oraz danych osobowych uczestnika do celów sprawozdawczych
i promocyjnych Organizatorów.

https://starter.pzla.pl/


→ warunkiem uczestnictwa jest przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów
sanitarnych. Naruszenie tych przepisów grozi dyskwalifikacją oraz usunięciem
z miejsca rozgrywania zawodów.
8. Nagrody:

● medale za zajęcie miejsc 1-3 w każdej konkurencji,
● nagrody rzeczowe  w postaci  voucherów do sklepu sportowego
Regulamin przyznawania nagród
⇒ Nagrody zostaną przyznane za 14 najbardziej wartościowych wyników
Grand Prix (7 w kategorii kobiet i 7 w kategorii mężczyzn),
⇒ Wyniki do klasyfikacji zostaną przeliczone na podstawie tabel punktowych
odpowiednich dla danej kategorii wiekowej (młodzików/juniorów/seniorów),
⇒ Każdy z zawodników może otrzymać tylko jedną nagrodę za wyżej
sklasyfikowany wynik,
⇒ W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów nagrody za dwa
kolejne miejsca zostaną podzielone po równo zgodnie z przyjętą pulą nagród.
⇒ Nagrody za klasyfikację TOP 7 najbardziej wartościowych wyników
wśród kobiet i mężczyzn:

I miejsce – voucher 1000 PLN
II miejsce – voucher 800 PLN
III miejsce – voucher 600 PLN
IV miejsce – voucher 500 PLN
V miejsce – voucher 400 PLN
VI miejsce - voucher 250 PLN
VII miejsce - voucher 200 PLN

9. Opłata startowa:
● opłata startowa wynosi 20zł/osobostart dla zawodników zrzeszonych

w WZLA, 30 zł dla zawodników spoza woj. wielkopolskiego.
Płatna przelewem na konto WZLA nr: 98 1090 1362 0000 0000 3601 8204 do
dnia zamknięcia zgłoszeń (22.06.2022).

10. Program zerowy:
17:00 Otwarcie Mityngu     
17:10 100m K el (6q) w dal K wzwyż M kula M oszczep K

100m M el (6q)
400m K
400m M

 800m K
 800m M
 100m K F
 100m M F
 600m K U16
 600m M U16 w dal M wzwyż K kula K oszczep M
 1000m K U16

1000m M U16
 200m K
 200m M
 300m K U16
 300m M U16
 1500m K
 1500m M



11. Postanowienia końcowe:
● Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
● Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla

potrzeb organizacji zawodów.
● Uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie

trwania zawodów.
● Podczas zawodów dostępna będzie pomoc medyczna – usytuowana w okolicach

mety.
● Uczestnicy biorą udział w zawodach na własny koszt / koszt klubów.
● Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub

skradzione podczas zawodów.
● Wszelkie protesty dotyczące przebiegu konkurencji/wykonywania próby należy

zgłosić sędziemu głównemu konkurencji niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny
protestu.


