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REGULAMIN 

Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorów młodszych (U18) i Juniorów (U20) 

BIAŁYSTOK, 05-09-2020 r. 

1. Organizator:   

- Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku;   

- Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Białymstoku- organizator bezpośredni; 

2. Termin i miejsce zawodów:      05-09-2020, godz. 13.00,  

                                                         Białystok,  stadion BOSiR, ul. 11 Listopada 28. 

3. Finansowanie:  

- zawody finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.   

- koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.  

- koszty uczestnictwa zawodników ponoszą zgłaszające kluby sportowe, szkoły. 

4. Konkurencje:  

Kobiety: 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 100ppł*, 400ppł, 2000prz, 4x100, 4x400, chód 10000m, 

wzwyż, w dal, trójskok, kula*, dysk, młot*, oszczep* 

Mężczyźni:100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000, 110ppł*, 400ppł*, 2000prz, 4x100, 4x400, chód 

10000m,wzwyż,  w dal, trójskok, kula*, dysk, młot*, oszczep* 

*zgodnie z przepisami PZLA dla kategorii U18 i U20 

5. Zasady uczestnictwa w zawodach:  

- w mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w latach: 2003-2004 dla kategorii U18 

   i 2001-2002 dla kategorii U20,  posiadający ważną licencję zawodniczą PZLA na 2020 r. 

- zawodnik może startować w dwóch konkurencjach i w jednej sztafecie lub w jednej konkurencji i w 

dwóch sztafetach. Zawodnicy startujący na 800 m i dłuższych dystansach mogą startować dodatkowo 

tylko w jednej sztafecie.  

- zawodnik może wystartować wyłącznie w swojej   kategorii wiekowej. 

- warunkiem rozegrania konkurencji jest start minimum trzech zawodników lub 3 drużyny sztafetowe. 

- zgłoszenia przez kluby  wyłącznie  poprzez Internetowy System  zgłoszeń PZLA (ISZ PZLA) w terminie 

do  02-09-2020. do godz. 24.00 

 

6. Opłata startowa:  

-  opłata startowa obowiązuje zawodników z poza województwa podlaskiego - 10 zł za osobostart.  
– płatność należy dokonać przelewem na konto POZLA Białystok, 19 1240 5211 1111 0010 5709 0732.  
  W dniu startu nie będą przyjmowane opłaty startowe gotówkowe.   

  

7. Zasady rozgrywania konkurencji: 

- w konkurencjach biegowych 100; 100ppł; 110ppł; - eliminacje i finały. Q-awans czasem, w pozostałych    

biegach od razu finały lub serie na czas. 

- w konkurencjach technicznych rozegrane zostaną wyłącznie finały. 

 

8. Nagrody:  

-  tytuł mistrza województwa, wicemistrza  itd. przypada zawodnikom na podstawie miejsc zajętych w   

   finałach konkurencji,  oddzielnie zawodnikom z roczników  U18 i U20. 
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- medale zostaną przyznane  zawodnikom w danej  konkurencji za wynik uzyskany w finałach „open” w 

kategorii junior i junior młodszy (np. 1 komplet w konkurencji 100m),    z wyjątkiem  80pł K i 100pł K, 

110pł M, kula K i M, dysk M, młot K i M, oszczep K i M, gdzie  kolejność ustalana będzie poprzez   

przeliczenie wyników na pkt, wg tabel ligi lekkoatletycznej juniorów i juniorów młodszych.  

 

9. Informacje inne: 

1. Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii oraz zasad bezpieczeństwa podczas  zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa w 

lekkoatletyce.  

 

2. Klub/szkoła potwierdzając start zawodnika w zawodach oświadcza, że:  
-zawodnik jest zdrowy i w dniu potwierdzenia udziału w zawodach nie ma objawów COVID-19; 

-zawodnik nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z      osobą 

podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed udziałem w zawodach; 
- zawodnik został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w 

zawodach sportowych w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID 19:  

 

3. 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.  

4. 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. Każdy zawodnik niniejszych zawodów sportowych ma obowiązek posiadać 

aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do ich wydania. Zawodnikom zgłaszanym 

przez szkoły ubezpieczenie  asygnuje szkoła. 

5. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń 

zdrowotnych. 

6. Zgłoszenie zawodników do mitingu  jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiu niniejszego 

Regulaminu.  

7. Program minutowy zostanie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszeń zawodników na stronie 

www.POZLA.eu.  

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii  

Ostateczna decyzja w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie  należy do ORGANIZATORA                

 

Zawody dofinansowuje URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA  PODLASKIEGO  

 

http://www.pozla.eu/

