
 

                    

                

 

 

Regulamin zawodów wojewódzkich 

Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie – runda eliminacyjna 

 

1. Organizator: 

• Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki 

• Polski Związek Lekkiej Atletyki 

• kontakt: e-mail: wzla@pzla  

         tel.: 61 852 86 32 lub na nr tel. 609198868 

 

2. Kierownictwo: 

• Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki 

• Polski Związek Lekkiej Atletyki 

 

3. Sponsorzy:  

• Ministerstwo Sportu i Turystyki 

• Ministerstwo Edukacji i Nauki 

• Fundacja Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych 

• Fundacja Lotto 

 

4. Cele zawodów: 

• Popularyzacja lekkiej atletyki wśród najmłodszych dzieci. 

• Promocja postaw patriotycznych oraz prospołecznych. 

• Wyrównywanie szans dzieci w dostępie do usystematyzowanej aktywności 

fizycznej. 

• Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. 

• Promocja sponsorów i partnerów projektu. 

• Zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością fizyczną 

dzieci. 

 

5. Termin i miejsce zawodów:  

• 15 września godz. 11:00, Stadion POSiR Golęcin ul. Warmińska 1 w Poznaniu 

 

6. Program zawodów :  

• Zawody w formule dwuboju lekkoatletycznego 

i. Dziewczęta: 60m, 300m, w dal ze strefy, skok wzwyż, rzut piłeczką  

palantową  

ii. Chłopcy: 60m, 300m, w dal ze strefy, skok wzwyż, rzut piłeczką  

palantową 



 

                    

                

 

7. Warunki uczestnictwa: 

• Prawo startu mają dziewczynki i chłopcy kategorii U12 (roczniki 2011-2012) 

posiadający stosowną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w zawodach. 

• Zawodnik / zawodniczka zostaną sklasyfikowani pod warunkiem ukończenia dwóch 

konkurencji, w tym jednej biegowej: 60m lub 300m i jednej technicznej: skok w 

dal/skok wzwyż lub rzut piłeczką palantową. 

• Rezultaty uzyskane przez zawodnika/zawodniczkę przeliczane będą na punkty 

zgodnie z tabelami wielobojowymi, a następnie dodawane. O kolejności decydować 

będzie suma uzyskanych punktów w dwóch konkurencjach, im wyższa tym lepsza. 

 

8. Zasady kwalifikacji do zawodów finałowych/ogólnopolskich: 

• Zawodnicy/zawodniczki zajmujące miejsca 1-15 w punktacji dwuboju 

automatycznie uzyskują prawo startu w zawodach finałowych. 

• Dodatkowo WZLA ma prawo zgłosić z limitu wojewódzkiego 3 dziewczynki i 3 

chłopców. 

• Reprezentacja województwa na zawody finałowe liczy łącznie 36 zawodników. 

 

9. Warunki rozgrywania konkurencji: 

• 60m – serie na czas ze startu niskiego 

• 300m – serie na czas ze startu niskiego 

• skok w dla ze strefy – każdy zawodnik ma prawo do 4 prób 

• skok wzwyż 

• rzut piłeczką palantową – każdy zawodnik ma prawo do 4 prób 

 

10. Nagrody : 

• Za miejsca I-III w konkurencjach indywidualnych zawodniczki/zawodnicy otrzymują 

medale i nagrody. 

• Za miejsca I-III w punktacji dwuboju zawodniczki/zawodnicy otrzymują medale 

i nagrody. 

• Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom oraz pakiet startowy. 

 

11. Pakiet startowy: 

•  Każdy zawodnik / zawodniczka otrzymuje pakiet startowy zawierający: 

i. numer startowy z agrafkami, 

ii. okolicznościową koszulkę, 

iii. dyplom uczestnictwa, 

iv. talon na posiłek, 

v. upominki od sponsorów. 

 



 

                    

                

 

12. Zgłoszenia: 

•  Obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych poprzez link: 

https://zapisy.domtel-sport.pl/lekkoatletyczne-nadzieje-olimpijskie-v8033  czynny 

od dnia 28.08.2022 roku do dnia 12.09.2022r. do godz. 20:00 

• Ustala się limit startujących na 500 osób. Po zgłoszeniu pięćsetnego zawodnika 

panel zostaje automatycznie zamknięty bez względu na termin zgłoszeń. 

 

13. Zasady finansowania:  

• Koszty organizacji zawodów ponosi PZLA. 

• Koszty transportu zaproszonych grup ponosi/współponosi PZLA/WZLA. 

• Wszyscy uczestnicy będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

•  

14. Inne : 

• Podczas weryfikacji kierownik ekipy / opiekun zawodnika przedstawia : 

i. zgody rodziców na udział w zawodach, 

ii. listę uczestników z podpisami, 

iii. faktury za transport.  

 

 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zapisy.domtel-sport.pl/lekkoatletyczne-nadzieje-olimpijskie-v8033


 

                    

                

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dotyczących 
udziału dziecka w 

zawodach wojewódzkich Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie  

– runda eliminacyjna 
w dniu 15.09.2022 w Poznaniu 

 

 

 
 
§ 1 

Wyrażamy zgodę jako rodzice / opiekunowie prawni na udział naszego dziecka w zawodach wojewódzkich Lekkoatletyczne Nadzieje 

Olimpijskie 

§ 2 

Oświadczamy, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach wojewódzkich Lekkoatletyczne Nadzieje 

Olimpijskie . Wyrażamy zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów medycznych w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu naszego 

dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 

§ 3 

Oświadczamy, że zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych naszego dziecka 

przez Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Barcicka 42 oraz Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Poznaniu 

przy ul. Pułaskiego 30 w związku z udziałem dziecka w zawodach wojewódzkich Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie. 

§ 4 

Wyrażamy zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych dziecka w celu dokumentowania, monitorowania oraz 

ewaluacji realizacji zadania dofinansowanego ze środków publicznych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedziba w warszawie przy ul. 

Barcickiej 42 oraz Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 30. 

§ 5 

Wyrażamy zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska, głosu rodziców / prawnych opiekunów i naszego dziecka, w 

dowolnym formacie i we wszystkich rodzajach mediów, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Barcickiej 42 lub oraz 

Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pułaskiego 30 do promowania działań związanych z realizacją projektu 

polegających na rozpowszechnianiu zdjęć oraz materiałów filmowych z przebiegu tego projektu na stronach internetowych, materiałach 

promocyjnych i innym materiałach związanych z projektem zawody wojewódzki Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie (ustawa z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

             WAŻNE! Zgodę podpisują oboje rodziców lub opiekunowie prawni dziecka 

 

 Dziecka Rodzica / prawnego opiekuna Rodzica / prawnego opiekuna 

 
Imię i nazwisko 

   

 
Data i miejsce urodzenia 

 

X X 

 

Adres zamieszkania (ulica, 

kod pocztowy, miejscowość) 

 

X X 

 

Szkoła (nazwa, ulica, kod 

pocztowy, miejscowość) 

 

X X 

Telefon 
   

Data, miejscowość, 
Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 

Data, miejscowość, 
Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 


