Regulamin
Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci
U-14, U-12, U-10
Cele i założenia imprezy
•

Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży województwa kujawskopomorskiego.

Organizator biegu
Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA we Włocławku
Urząd Miasta Włocławek
Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki w Bydgoszczy
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku

Termin i miejsce
▪
▪

27 maja 2018 roku, stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji, Al. Chopina 8 we Włocławku
Rozpoczęcie zawodów godz. 14:30.

Kategorie wiekowe i konkurencje:
kategoria

U-10
U-10
kategoria

rocznik

2009 -2010
2009 -2010
rocznik

U-12

2007-2008

U-12

2007-2008

kategoria

rocznik

U-14

2005-2006

U-14

2005-2006

konkurencje

dziewczęta 40m el.+F, 200m, skok w dal ze strefy
chłopcy
40m el.+F, 200m, skok w dal ze strefy
konkurencje

dziewczęta 40m el.+F, 300m, skok w dal ze strefy, rzut piłką
palantową
chłopcy
40m el.+F, 300m, skok w dal ze strefy, rzut piłką
palantową
konkurencje

dziewczęta 60m el.+F, 300m, 600m, skok w dal ze strefy, skok
wzwyż, 80mppł, sztafeta 4x100m, pchnięcie kulą 2kg
chłopcy
60m el.+F, 300m, 1000m, skok w dal ze strefy, skok
wzwyż, 100mppł, sztafeta 4x100m, pchnięcie kulą 3kg

Warunki uczestnictwa:
• w zawodach uczestniczą dzieci z kategorii wiekowej U-14, U-12, U-10, zgłoszone przez
kluby i szkoły, posiadające aktualne badania lekarskie (kluby) lub zgody rodziców
(szkoły).
• zawodnik ma prawo startu wyłącznie w jednej konkurencji indywidualnej i sztafecie.
• w konkurencjach technicznych zawodnikom przysługują 3 próby.

• konkurencje odbędą się przy zgłoszeniu minimum 3 zawodników !!!!
Zgłoszenia:
• wszyscy zawodnicy startują z numerami organizatora.
•

zgłoszenia klubów przez panel PZLA: http://starter.pzla.pl/ do dnia 21 maja 2018 roku
godz. 20.00.
• zgłoszenia szkół na załączonych drukach z pieczątką i podpisem Dyrektora placówki
należy przesłać na adres: vectrawloc@interia.pl do dnia 21 maja 2018r. do godz. 15.00.
W dniu zawodów możliwe jest jedynie zgłoszenie indywidualne dziecka/zawodnika przez
rodziców i tylko pod warunkiem posiadania przez Organizatora wolnych numerów
startowych.
• wszyscy uczestnicy muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w
imprezie oraz na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie przez organizatora,
sponsorów oraz partnerów zawodów danych osobowych Uczestnika umieszczonych w
zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia, realizacji i sprawozdania z imprezy. Za powyższe
odpowiedzialność ponosi zgłaszający: szkoła/ klub/ rodzic/ prawny opiekun.

Nagrody:
•
•
•
•

za miejsca I – III w konkurencjach indywidualnych zawodnicy otrzymują medale.
za I miejsce w każdej konkurencji indywidualnej zawodnik otrzymuje koszulkę „Mistrz
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
za miejsca I- III sztafety otrzymują puchary.
wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w zawodach.

Zasady finansowania:
•
•
•

koszty związane z organizacja imprezy ponoszą organizatorzy.
zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
organizator nie przewiduje opłaty startowej dla uczniów/zawodników będących
mieszkańcami miasta Włocławek. Dla zawodników z terenu Województwa KujawskoPomorskiego opłata startowa wynosi 8zł., dla pozostałych 12zł.

Sposób przeprowadzenia zawodów, inne:
•
•

zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZLA.
interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
program minutowy zostanie podany w dniu 24.05.2018r.

Kontakt z organizatorem:
Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA, Al. Chopina 10/12, 87-800 Włocławek
Biuro Zawodów stadion OSiR, Al. Chopina 8
,

http://www.lksvectra.pl/
+ 48 795 530 612 + 48 504 042 203

