
Regulamin 
Mistrzostw Województwa LZS w ramach 

Memoriału im. Zdzisława Sawickiego w L.A 

Impreza sfinansowana z  środków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku 

 
 

I. Cel imprezy 

 uczczenie pamięci Zdzisława Sawickiego 
 popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży szkolnej 
 wyłonienie indywidualnych Mistrzów Województwa LZS 

II. Organizatorzy 

 Podlaskie Zrzeszenie LZS Białystok 
 Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siemiatyczach 
 Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie 

 LUKS Błyskawica Czartajew 
III. Termin i miejsce 

 08. 10.2020 godz: 11:00 stadion szkolny im. Zdzisława Sawickiego w 
Czartajewie 

IV .    Uczestnictwo 

      Startują zawodnicy  bez ograniczeń wiekowych. 

     V.       Program 

 Dziewczęta: 100 m, 400 m, 800 m, 100 pł, 4 x 100 m, w dal, kula 4 kg. , 
dysk 1 kg. , oszczep 600 g. 

 Chłopcy: 100 m, 400 m, 1000 m, 110 pł, 4 x 100 m, w dal, trójskok,  
kula 6 kg., dysk 1,75 kg. , oszczep 800 g. 

     VI Zgłoszenia 

 Imienne z podaniem rocznika urodzenia, nazwy szkoły należy kierować na 
adres: Rafał Szyszko, ZSR Czartajew ul. Długa 130, 17 – 300 Siemiatycze 
lub na adres email: szyszkor@wp.pl lub Stanisław Kubeł stenkubel@wp.pl  

    VII     Punktacja 
 Osiem pierwszych miejsc wg klucza I – 9 pkt, II – 7, III – 6 … VIII – 1 pkt. 

    VIII    Nagrody 
 Indywidualnie za miejsca 1 – 3 medale, drużynowo za miejsca 1 – 3 

puchary 
     IX Zasady finansowania 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, koszty uczestnictwa szkoły. 
      X       Sprawy różne 

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 lekko atletyce.  

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; 
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-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 Podlaskie Zrzeszenie LZS 

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. Warunkiem 
koniecznym dopuszczenia do zwodów jest posiadanie zgłoszenia imiennego 
uczniów, sporządzonego na podstawie dokumentacji o badaniach profilaktycznych, 
potwierdzonego przez dyrektora szkoły lub lekarz sprawującego opiekę 
profilaktyczną. Do zawodów dopuszczeni będą uczniowie uczestniczący czynnie w 
zajęciach wychowania fizycznego (grupa wf A lub B) 

Zawodnikom zgłaszanym przez szkoły ubezpieczenie asygnuje szkoła. 

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

6. Z głoszenie zawodników do zawodów jest równoznaczne z akceptacją i 
przestrzeganiu niniejszego regulaminu. 

 

Sprawy sporne rozstrzyga organizator: 
 
 
                        
 
                                                                                 - Organizatorzy - 
 


