PZLA Międzywojewódzkie Mistrzostwa U16
regiony, 09 – 10 września 2017
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1. Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce
09-10 września 2017 | regiony
3. Organizator
Wojewódzkie Związku Lekkiej Atletyki
4. Program
K: - 100, 300, 600, 1000, 80pł, 200pł, chód 3000, 4x100, wzwyż, tyczka, w dal, kula, dysk, młot, oszczep,
M: - 100, 300, 600, 1000, 2000, 110pł, 200pł, chód 5000, 4x100, wzwyż, tyczka, w dal, kula, dysk, młot, oszczep.
5. Warunki uczestnictwa
W zawodach mają prawo startu zawodnicy posiadający ważną licencję, urodzeni w latach 2002-2003
(pozostałe zasady uczestnictwa indywidualnego ustalają regiony). Zawodnik ma prawo startu w 2-ch
konkurencjach (w tym bieg przełajowy, sztafeta). Zawodnicy startujący w biegu na 600m lub dłuższym mogą
startować dodatkowo tylko w sztafecie lub biegu przełajowym w ramach MMM.
W przypadku organizacji zawodów w ciągu jednego dnia zawodnicy nie mogą startować jednocześnie na
300m i 200m pł.
6. Sposób rozgrywania konkurencji
Podział konkurencji na dni ustalają regiony.
Przedstawiciel klubu, którego zawodnik w wyniku niniejszych zawodów uzyska prawo startu w 2-ch
wykluczających się konkurencjach w Małym Memoriale J. Kusocińskiego jest zobowiązany do podania
u delegata technicznego PZLA konkurencji, z której rezygnuje (w przypadku niezgłoszenia rezygnacji, uzyskuje
prawo do startu tylko w pierwszej zakończonej konkurencji).
7. Punktacja
konkurencje indywidualne: I-3, II/III-2, IV/XI-1 pkt., sztafety 4x100m :I-3, II/VI-2, VII/VIII-1pkt.
Niewykorzystane punkty w danej konkurencji ze wszystkich stref zostaną przydzielone zawodnikom, którzy zajęli
kolejne miejsca i nie otrzymali punktów w swoich strefach wg tabeli rankingowej opracowanej przez PZLA,
obejmującej wyniki uzyskane w tej konkurencji podczas zawodów MMM. Zawodnik może otrzymać
maksymalnie 1 pkt., a w przypadku klasyfikacji ex aequo na ostatnim miejscu punkty zostaną odpowiednio
podzielone.
8. Zgłoszenia imienne
Obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych, który wraz z instrukcją zamieszczony jest pod adresem:
http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/. System zgłoszeń otwarty jest od dnia 29.08.2017 r. do godz. 20.00
w dniu wyznaczonym przez organizatora. Zamówienia na noclegi i wyżywienie składają kluby do organizatora
do dnia ustalonego w regulaminie zawodów regionalnych.
Wniosek o podział punktów należy zgłosić do PZLA do dnia 6.09.2017.
9. Sprawozdawczość
Organizatorzy mistrzostw są zobowiązani do przesłania w ciągu 2 dni w formie elektronicznej do PZLA
komunikatu z zawodów wraz ze zgłoszeniami.
10. Zasady finansowania
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, a koszty osobowe uczestniczące kluby.

