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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 Międzywojewódzkich Mistrzostw U16 w biegach przełajowych 

Białystok, 06.11.2021 r. 

1. Kierownictwo: 

- Polski Związek Lekkiej Atletyki 

2. Organizator:   

- Podlaski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Białymstoku, 

- Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku 

3. Termin zawodów:  06.11.2021 r. - początek zawodów 11:30  

4. Miejsce zawodów:   

 - Białystok, Las Pietrasze – tereny za Szkołą Podstawową nr 32 

5. Biuro zawodów (weryfikacja):  

- w godzinach 9:30-11:00 w miejscu rozgrywania zawodów 

6. Program i zasady rozegrania zawodów:  

- zgodnie z regulaminem PZLA Międzywojewódzkie Mistrzostwa U16 w biegach przełajowych 

dziewczęta (2006-2007) 1,5 km i 2,5 km 

chłopcy (2006-2007) 2 km i 3 km 

dodatkowo rozegrane zostaną dwa biegi (dziewczęta i chłopcy) w kategorii U14 (2008-2009) na 

dystansie 1 km. 

Program minutowy: 

godzina dystans kategoria pętle 

11:30 1 km U14 K 1 x 1km 

11:40 1 km U14 M 1 x 1 km 

12:00 oficjalne otwarcie 

12:05 2 km U16 M 2 x 1 km 

12:20 2,5 km U16 K 1 x 1 km + 1 x 1,5 km 

12:45 1,5 km U16 K 1 x 1,5 km 

13:00 3 km U16 M 2 x 1,5 km 

13:30 dekoracje i podsumowanie zawodów 
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7. Finansowanie: 

- koszty organizacji ponosi organizator, koszty uczestnictwa zgłaszające kluby. 

8. Zasady zgłaszania do zawodów i rozgrywania współzawodnictwa sportowego: 

- zgłoszenia zawodników do zawodów wyłącznie poprzez Domtel do 04.11.2021 r. do godz. 10:00. 

Potwierdzenie TOKENEM do 05.11.2021 r. do godziny 18:00 

- zawodnicy startują z własnymi numerami startowymi 

9. Nagrody: 

- miejsca 1-III medale i dyplomy, miejsca IV-VI dyplomy,  

- puchary w klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej. 

10. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

Kompleks Hotelowy “Nad Zalewem” ,ul. Białostocka 94, 16-010 Białystok 

110,00 zł/osoba – cena zawiera nocleg, kolację, śniadanie i obiad 

Przedstawiciel organizatorów: Joanna Kleszczewska, tel. 601 326 426, e-mail: joanna.sowol@wp.pl 

Zamówienia mailem do 30.10.2021 r. 

 

Informacje dodatkowe: 

- 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.  

- władze klubu i trenerzy zgłaszając zawodników do zawodów deklarują się, że zapoznali się  

z zasadami organizacji i  udziału w zawodach sportowych w okresie stanu pandemii na terenie kraju, 

zobowiązują się do przestrzegania zaleceń zawartych w  Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu pandemii oraz 

 z wytycznymi Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w sprawie organizacji zawodów la w dobie pandemii. 

- zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treści niniejszego 

regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

 

-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.  

- 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 
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członkiem. Każdy zawodnik niniejszych zawodów sportowych ma obowiązek posiadać aktualne badania 

lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do ich wydania.  

 

- organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń 

zdrowotnych. 

 

UWAGA! 

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia 

dotyczącym COVID-19. 

 

Ostateczne decyzje należą do Organizatora.                         


