REGULAMIN
Mistrzostw AZS Juniorów w Lekkoatletyce na rok 2018

1. Termin i miejsce: 31.08.2018 (piątek), stadion lekkoatletyczny AZS Łódź, ul. Lumumby 22/26,
91-404 Łódź
2. Organizator: Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi,
biuro@azs.lodz.pl tel. 507-024-748
3. Program zawodów:
Kobiety: 100, 200, 400, 800, 1500, 100 ppł., 400 ppł., 4x100, 4x400, w dal, wzwyż,
trójskok, tyczka, kula, dysk, młot, oszczep.
Mężczyźni: 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 110 ppł., 400 ppł., 4x100, 4x400, w dal, wzwyż,
trójskok, tyczka, kula, dysk, młot, oszczep.
4. W ramach Mistrzostw AZS Juniorów przewidziane są starty PK w konkurencjach Mistrzostw
(bez ograniczeń w zakresie kategorii wiekowych), opłata startowa PK – 15 zł osobostart.
5. Sposób przeprowadzenia zawodów: w biegach na 100 m odbędą się eliminacje i finały, awans
wg czasów. W pozostałych biegach zostaną rozegrane serie na czas lub bezpośrednio finały.
Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów PZLA.
6. Warunki uczestnictwa: w Mistrzostwach mają prawo startu członkowie AZS zarejestrowani w
systemie PZLA na sezon 2018 z przynależnościa klubową do AZS, posiadający ważne badania
lekarskie i opłacone składki członkowskie AZS, urodzeni w roku 1999 i młodsi. Wszystkie
konkurencje odbędą się w jednej kategorii wiekowej – juniorów.
7. Nagrody: indywidualnie – medale oraz nagrody rzeczowe za najwartościowsze wyniki wg tabel
IAAF, ufundowane przez organizatorów i sponsorów,
drużynowo – puchary za miejsca 1-3 oraz dyplomy za miejsca 1-6 w punktacji klubowej łącznej
dla kobiet i mężczyzn.
8. Punktacja: I m – 9 pkt., II m – 7 pkt., III m – 6 pkt., itd… VIII m – 1 pkt.
9. Zasady finansowania: wg komunikatu organizacyjnego nr 1.
10. Noclegi i wyżywienie: należy zamawiać u organizatora w terminie do 20.08.2018 w trybie
określonym w komunikacie organizacyjnym nr 1.
11. Zgłoszenia: do dnia 28.08.2018 do godz. 23.59; wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system
zgłoszeń PZLA lub www.domtel-sport.pl Prosimy o zaznaczenie startów PK.
12. Weryfikacja: obowiązkowa weryfikacja zgłoszonych zawodników - czwartek, 30.08.2018
r. w godz. 18.00 – 20.00 w biurze zawodów.
13. Ubezpieczenie: Zgodnie z art. 38 pkt. Ustawy o Sporcie z dnia: 25.06.2010 r. - obowiązek
ubezpieczenia zawodników od NW należy do Klubu, którego zawodnik jest reprezentantem.
Warszawa, 25.07.2018

