
 

                                                                                                 

 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików  
w Biegach Przełajowych   
Czartajew, 27.03.2021 r. 

 
 
                                                                                       

                                                                                                                             

 

K O M U N I K AT     Nr 1 
 

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki  
 
2. Organizator:  - Podlaska Federacja Sportu 
                             - Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 
  
3. Współorganizatorzy: 
  - Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach 
  - Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie 
 
4. Patronat Honorowy: Starosta powiatu siemiatyckiego 
   
5. Termin i miejsce:  27.03.2021r. godz.12.00,  Czartajew, ul. Długa 130, Zespół Szkół Technicznych,   
                                    
6. Biuro zawodów:  w godz. 9.30- 11.00  w pawilonie na stadionie, adres jak wyżej. 
 
7. Weryfikacja:  weryfikacja przez Delegata Technicznego  w dniu zawodów  w godzinach 9.30-11.00 w 
biurze zawodów (w pawilonie na stadionie).   
 
8. Zasady rozgrywania zawodów: zawody zostaną rozegrane zgodnie z  Regulaminem PZLA 
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików  w Biegach Przełajowych2021r. (regulamin uczestnictwa, 
program, punktacja, weryfikacja, oświadczenia, w tym dotyczące uczestnictwa w zawodach w czasach 
pandemii COVID19, inne) 
 
9. Finansowanie zawodów: koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa 
zawodników ponoszą zgłaszające kluby. 
 
10. Zgłoszenia: należy dokonać  wyłącznie przez  Internetowy System Zgłoszeń STATER/PZLA w terminie do                 

24.03.2021r do godz. 15.00.  

Potwierdzenie TOKENEM do 26.03.2021 r. do godz18.00.  

11. Nagrody: - indywidualnie za miejsca I – III - medale i dyplomy, za miejsca IV - VI  - dyplomy, 
                      - w klasyfikacji klubów za miejsca 1-3 – puchary, 
                       - w klasyfikacji województw za miejsca 1-2 - puchary 
 
12. Zakwaterowanie i wyżywienie :   

- hotel Kresowiak, Siemiatycze, ul. Grodzieńska 7. Cena za 1 osobę: pokój 1 os. 130zł, 2 os. 170zł, 3 os.     

250zł (śniadanie i kolacja wliczona w cenę).  

Zamówienie należy przesłać  e-mailem  na adres:  kirejczykbial@wp.pl   (tel. 507 850 436)  

do dnia 14.03.2021 r.  

W zamówieniu prosimy określić ilość osób w podziale na funkcję i  płeć:  zawodnik- K / M;  trener-K / M; 

kierowca - K/M. 
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- Obiady, ekipy  mogą zamówić obiady w cenie 22.00 zł brutto, obiady wydawane będą w formie „na 

wynos”  bezpośrednio po zakończeniu ceremonii zamknięcia zawodów.  

Miejsce wydawania  obiadów: stołówka  Zespołu Szkół Technicznych (teren szkoły i stadionu). 

Zamówienie prosimy  przesłać na e-maila : kirejczykbial@wp.pl       do dnia  23.03.2021r. (tel. 507 850 436). 

 

Opłaty za zakwaterowanie i obiady:  po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez organizatora należność 

należy przesłać na konto Podlaskiej Federacji Sportu: nr konta: 45 1090 2590 0000 0001 4760 5154, 

podając nazwę imprezy, klubu, usługi  w terminie do dnia 25.03.2021 r.  

 

Przedstawiciel organizatorów: Kazimierz Kirejczyk, e-mail: kirejczykbial@wp.pl,     tel. 507 850 436 

 

Program minutowy: 
 
12.00  Otwarcie Mistrzostw – w pobliżu miejsca startu i mety 
12.10  2.0 km   młodzicy M - 2 x1.0 km  
12.25  2.5 km  młodziczki K - 1.0 km + 1,5 km 
12.40  1.5 km  młodziczki K - 1 x 1.5 km 
12.50  3.0 km  młodzicy M - 2x1.5 km 
13.30  dekoracje , zakończenie zawodów – na stadionie obok pawilonów przy Zespole Szkół                 
                            Technicznych. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże podczas imprezy. 
 
UWAGA: 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. 

 

Ostateczna decyzja w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie  

„PZLA Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w biegach przełajowych"  

należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 

                                                                                           ORGANIZATOR 

 

  Zadanie współfinansowane ze środków  

                          Funduszu Rozwoju Kultury  Fizycznej 

 

Zadanie współfinansowane ze środków  

                      Samorządu Województwa Podlaskiego 
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