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REGULAMIN 

Wakacyjny Mitingu Łomżyński  

BIAŁYSTOK, 29-07.2020 r. 

1. Cel zawodów: 

- popularyzacja lekkiej atletyki, 

- zdobywanie wyników do rankingu PZLA, kwalifikującego do udziału w MP 2020 r                       

-kontynuacja mitingu łomżyńskiego  

2. Organizator:   

- LŁKS PREFBET ŚNIADOWO Łomża przy współpracy Podlaskiego  Okręgowego Związku 

Lekkiej Atletyki w Białymstoku.(kontakt telefoniczny Andrzej Korytkowski 503013019) 

 3. Termin zawodów:  29.07.2020 - początek zawodów 17.00  

4. Miejsce zawodów:   

 - stadion lekkoatletyczny „Zwierzyniecki” w Białymstoku,  ul. 11 Listopada 28. 

5. Finansowanie:  

- zawody są dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.   

- koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.  

- koszty uczestnictwa zawodników w zawodach ponoszą zgłaszające kluby sportowe. 

-opłata startowa 10.-zł zawodnicy woj. podlaskiego(nie dotyczy zawodników klubu PREFBET) i 20 

zawodnicy z poza województwa podlaskiego na konto Klubu Sportowego PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA    

nr konta Santander Bank  51 1500 1533 1215 3004 7348 0000  tytułem startowe miting  

Termin wnoszenia opłat do 28-07-2020 

6. Program zawodów U 18; U20, U23 i starszych:  

Kobiety: 100m; 200m; 400m; 600m M; 800m;1500 m prz., skok wzwyż; skok w dal; trójskok; 

kula; dysk ; oszczep; sztafety 4x100 m* i 4x400 m*  

Mężczyźni: 100m; 200m; 400m;600m M, 800m; 1500m; skok wzwyż; skok w dal; trójskok; kula; 

dysk ; oszczep; sztafety 4x100* i 4x400 m* 

 7. Zasady zgłaszania do zawodów i rozgrywania współzawodnictwa sportowego: 

- miting zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami PZLA dla kategorii wiekowej 

U18; U20; U23 i Seniorzy 

- zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych. 

- maksymalna liczba startujących w konkurencji wynosi 12 osób (jednocześnie). 

- warunkiem rozegrania konkurencji jest start minimum trzech zawodników. 

- zgłoszenia do zawodów można zrobić tylko dla  zawodników posiadających ważną licencję 

zawodniczą na sezon 2020,  wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

- zgłoszenia zawodników do zawodów można dokonać  wyłącznie przez  Internetowy System 

Zgłoszeń PZLA (ISZ PZLA) w terminie do  26-07-2020. do godz. 20.00. 
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- Organizator zastrzega prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia – skreślenia zawodnika z udziału w 

zawodach,  kiedy liczba osób zgłoszonych do mitingu będzie wyższa niż 150 uczestników. 

/pierwszeństwo startu w zawodach mają zawodnicy z klubów woj. podlaskiego, /.  

11. Informacje dodatkowe: 

a./ trenerzy oświadczają, że dokonując zgłoszenia zawodników do zawodów zapoznali się z zasadami 
organizacji i  udziału w zawodach sportowych w okresie stanu epidemii na terenie kraju, zobowiązują się 
do przestrzegania zaleceń zawartych w  Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem  stanu epidemii oraz z wytycznymi 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w sprawie organizacji zawodów la w dobie pandemii.  
 
b/ każdy zawodnik zgłoszony do zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie 
rejestracji foto i video, a także publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, 
wydawnictwach oraz w Internecie przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i Podlaski Okręgowy Związek 
Lekkiej Atletyki.  

c/ zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. 

zm.) - obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do 

klubu, którego zawodnik jest członkiem.  

 

d/ każdy uczestnik niniejszych zawodów sportowych ma obowiązek posiadać aktualne badania 

lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do ich wydania. Do klubu zgłaszającego zawodnika 

do zawodów należy obowiązek kontroli aktualności badań lekarskich. 

 

e/ organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń 

zdrowotnych. 

f/ zgłoszenie zawodników do mitingu  jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiu niniejszego 

Regulaminu.  

g/ program minutowy zostanie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszeń zawodników na stronie 

www.POZLA.eu 

h/ przewidziane są nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.  

Ostateczne decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym komunikacie należą do 

Organizatora.  

*sztafety tylko eliminacje OOM U18 

ORGANIZATORZY    

                                    

             „Zadanie finansowane  ze środków PKN sponsora strategicznego PZLA    

 Wydarzenie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                     

 

 

http://www.pozla.eu/

