REGULAMIN
5. Mityng Kwalifikacyjny LOZLA, Mistrzostwa Województwa U18, U20 i
3. Runda Eliminacyjna do DMP U20
Termin i miejsce: 17.06.2018 r.(niedziela) Lublin Stadion MOSiR Al. J. Piłsudskiego 22
Organizator: LOZLA Lublin, Aleje Zygmuntowskie 5 (ozlalublin@interia.pl). Tel kontaktowy
661 334 088.
Finansowanie imprezy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Konkurencje:
Kobiety : U18, U20: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 4x100m, 4x400m, 100m ppł., 400m ppł. ; W
dal, wzwyż, trójskok, tyczka(?), młot (3, 4); kula (3, 4)dysk, oszczep (500, 600).
Mężczyźni: U18, U20: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m 3000m, 4x100m, 4x400m, 110m ppł., 400m
ppł.; w dal, wzwyż, trójskok, młot (5, 6 ); kula (5, 6); dysk (1,5; 1.75); oszczep (700, 800).
Początek zawodów: 14.00 młot, tyczka; 15.30 – pozostałe konkurencje.
Zgłoszenia: wyłącznie w panelu: www.domtel-sport.pl/zgloszenia do dnia 14.06.2018, do godz.18.00.
Uczestnictwo: Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy w kategorii junior i junior młodszy,
reprezentujący kluby województwa lubelskiego, posiadający licencje zawodniczą na rok 2018, oraz
młodzicy zgłoszeni przez kluby do ligi juniorów. Dopuszcza się udział seniorów w konkurencjach
zgodnie z programem mistrzostw (w konkurencjach technicznych trzy próby). Zawodnik ma prawo
startu w 2 konkurencjach indywidualnych + sztafeta, biegający 800 m i dłuższe dystanse – w jednej
konkurencji + sztafeta.
Zmiany i ewentualne wykreślenia w zgłoszeniach do godz. 13.00 w biurze zawodów. Po tym terminie
nie będzie możliwości „dogłaszania” zawodników.
Nagrody: W kategoriach wiekowych (U 16 i U 18) przewiduje się dla zawodników woj. lubelskiego
nagrody (medale- dyplomy?).
Postanowienia końcowe: organizator nie ubezpiecza imprezy – obowiązek ubezpieczenia zawodników
spoczywa na zgłaszających klubach (zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dnia 25.06.10 r.)
W biegach 100 m K i M – eliminacje i finały. W pozostałych biegach – serie na czas. W konkurencjach
technicznych 3 próby + finał 6-osobowy.
Program minutowy zawodów będzie rozesłany drogą poczty elektronicznej do klubów oraz umieszczony
na stronie www.lozla.pl , po zamknięciu panelu zgłoszeniowego.
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