
 

 

 

                   OGÓLNOPLOSKIE ZAWODY LDK! SIERADZ 2022 

                             Komunikat organizacyjny nr 1 

 

1. Termin i miejsce zawodów 

▪ 23.06.2022 r. od godz. 11:00 

▪ stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

ul. Sportowa 1 w Sieradzu  

www.mosirsieradz.pl 

 

2. Organizator 

Polski Związek Lekkiej Atletyki – Zespół Ldk! 

Kierownik sportowy zawodów – Marian Nowakowski 

Kontakt  

 e-mail: marian.nowakowski@lekkoatletykadlakazdego.pl 

tel. + 48 795 530 612 

 

3.  Współorganizatorzy i partnerzy 

 

▪ Urząd Miasta Sieradz 

▪ MOSiR Sieradz 

Kierownik biura zawodów – Mariola Góra 

e-mail: m.góra@mosirsieradz.pl 

tel. + 48 822 38 82 

 

4. Zakwaterowanie, wyżywienie i transport 

 

▪ organizator zapewnia noclegi i  wyżywienie w hotelach, bursach i internatach w 

promieniu do 60km od miejsca zawodów dla ekip wojewódzkich dojeżdżających 

powyżej 200km od Sieradza, 

▪ przyjazd do miejsc zakwaterowania w dniu 22.06 w godz. 15:00 do 19:00, 

▪ posiłki: kolacja 22.06 i śniadanie w dniu 23.06  w miejscu zakwaterowania, 

▪ obiad w dni 23.06 na stadionie dla wszystkich uczestników, 

▪ reprezentacje województw: dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie i 

wielkopolskie maja zapewniony obiad w dniu 23.06. na stadionie w Sieradzu ( w 

wyjątkowych przypadkach trudnego  dojazdu jest możliwość zapewnienia 

mniejszej ilości noclegów), 

▪ transport ekip na koszt wojewódzkich związków lekkiej atletyki, klubów lub 

sponsorów, 

▪ zamówienie na noclegi i wyżywienie  należy przesłać na 

marian.nowakowski@lekkoatletykadlakazdego.pl  w terminie najpóźniej do 

15.06.2022r. Po tym terminie organizator nie gwarantuje świadczeń. 
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5. Reprezentacja wojewódzka 

Reprezentacja województwa liczy łącznie 41 osób, w tym 36  zawodników + 4 opiekunów+ 

kierowca. W przypadku dojazdu kilkoma busami jest możliwość zgłoszenie dodatkowych 

kierowców. 

 

6.   Konkurencje i warunki uczestnictwa  

       Zgodnie z regulaminem zawodów 

 

7. Zgłoszenia zawodników 

Obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych poprzez panel STARTER, czynny 

w terminie od 30.05.2022r do 18.06.2022r. do godz. 15.00 

Za zgłoszenie reprezentacji odpowiada koordynator OLA. 

8. Inne 

 

▪ podpisane listy uczestników kierownik ekipy  składa w biurze zawodów w dniu 

23.06.  

▪ kierownik ekipy składa oświadczenie o posiadaniu wymaganych zgód rodziców / 

prawnych opiekunów, 

▪ numery startowe na bramce, 

▪ ewentualne zmiany w zgłoszeniach do godz. 9:00 w dniu 23.06, 

▪ pozostałe informacje w komunikacie nr 2, 

▪ ze względu na organizację zawodów w dniu 22.06 stadion MOSiR  na trening 

będzie dostępny w godz. 18:30-20:00. 

 

                                                                    Zespół Ldk! 


