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REGULAMIN  ZAWODÓW 

 

1. Organizator:   Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Białymstoku. 

2. Termin zawodów:  07- 02.2021, godz. 10.15   Biuro zawodów czynne od  godz.  9.30  

3.Miejsce zawodów:  Hala Sportowa ZSR CKP W Białymstoku ul. Ks. Suchowolca 26. 

4. Finansowanie: koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator. Koszty uczestnictwa zawodników 

ponoszą zgłaszające kluby.       

5. Program: konkurencje w kolejności chronologicznej rozgrywania zawodów.  

                      Program minutowy zawodów zostanie ogłoszony po zamknięciu zgłoszeń. 

 Sektor:  bieżnia / skocznia w dal Sektor: kula/ skok wzwyż 

10.30 60 ppł K - U18 /76.2/ ;   U20, Sen /83.8/ kula K   U18/3/; U20 i Sen. /4/ 

 60 ppł M - U18 /91.4/;    U20 /99.1/ kula M   U18/5/ ; U20/6/;  

 60  K - U18, U20 i starsi wzwyż   K   

 60 M  - U18, U20 i starsi wzwyż  M 

 60  ppł K i M – finał A  

 60  K i M -finał A i B  

 w dal K           U18, U20 i starsi  

 w dal M           U18, U20 i starsi  

 trójskok  K i M  U18, U20 i starsi  

 

6. Zasady rozgrywania zawodów: 

a/ w zawodach udział mogą brać zawodnicy  posiadający ważną licencję zawodniczą, ubezpieczenie  oraz 

orzeczoną zdolność do uprawiania lekkiej atletyki.  

b/ zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZLA dla danej grupy wiekowej.   

c/ w biegu 60 m ppł eliminacje i finały A,   

    - w biegu  60m eliminacje i finały AB,. 

     - kwalifikacje  do finałów według uzyskanych czasów w danej kategorii wiekowej. 

d/ zawodnik może być zgłoszony do 2 konkurencji. 

 

7. Zgłoszenia do zawodów:     

- zgłoszenia zawodników należy dokonać  wyłącznie przez  Internetowy System Zgłoszeń STATER/PZLA w 

terminie do 04-02-2021 r do godz. 15.00. 

 

- organizator zastrzega  sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia  zawodników do w zawodów,  jeżeli może 

być przekroczony limit 150 zawodników w bieżącym okresie trwania zawodów.  
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8. Opłata startowa:   

- 10,00 zł/ za zgłoszonego zawodnika, opłata  również dotyczy  zawodników z  klubów z  woj. podlaskiego.    

- 30,00 zł  za zgłoszonego zawodnika w dniu zawodów. (weryfikacja: badania lekarskie, licencja, opłata 

startowa, zgoda  Organizatora.)  

- należność należy zrealizować przelewem na konto POZLA: Bank BNP Paribas: 

   91 1600 1462 1891 2883 9000 0001 – płatność przelewem. /nie ma możliwości opłaty gotówkowej/. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

- 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 uczestnik 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. 
- trener, zawodnik przystępując do  zawodów oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i 
zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować 

wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.  

Każdy uczestnik zawodów (trener, kierowca, zawodnik, sędzia, organizatorzy) ma obowiązek  przy 

wejściu na obiekt sportowy  złożenia oświadczenia o stanie zdrowia dotyczące zagrożenia wirusem 

covid – 19. Druk oświadczenia w załączeniu. 

 

WAŻNE  

Informacja PZLA ws obostrzenia związanego ze stanem epidemii w Polsce. 

 

https://www.pzla.pl/aktualnosci/11957-zasady-bezpieczenstwa-podczas-

zawodow-halowych-sezonu-2021-w-ramach-wspolzawodnictwa-w-lekkoatletyce 

 

Szczegóły obostrzeń „covidowych” znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sportu.  

Nowe regulacje w obszarze sportu    

 

OSTATECZNE DECYZJE W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM KOMUNIKACIE NALEŻĄ 

DO ORGANIZATORA.  

Kierownik zawodów: Kazimierz Kirejczyk,  

tel. 507 850 436, e-mail: kirejczykbial@wp.pl 

                                                                                                       ORGANIZATOR 
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