Regulamin Mistrzostw Polski Młodzików 2015
Małego Memoriału Janusza Kusocińskiego
wersja: 2015/09/02

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce: 26-27.09 Radom
3. Organizator: Radomski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
4. Program: - podział konkurencji na dni:
26.09 - po południu
K: 100, 600, 300pł, w dal, dysk , młot, 5-bój (100pł, wzwyż, kula),
M: 100, 600, 2000, 300pł, wzwyż, tyczka, kula, oszczep, chód 5000,
6-bój (100,w dal, kula)
27.09 – rano
K: 300, 1000, 4x100, 100pł, wzwyż, tyczka, kula, oszczep, chód 3000, 5-bój (w dal, 600)
M: 300, 1000, 4x100, 110pł, w dal, dysk, młot,
6-bój(110pł,oszczep, 1000)
5. Warunki uczestnictwa: - w zawodach mogą uczestniczyć zwycięzcy poszczególnych
konkurencji z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (w biegach - zawodnicy którzy zajęli
miejsca I i II), rozegranych w dniach 12-13.09.2015 r. Ponadto każde województwo może
zgłosić dodatkowych zawodników do dowolnych konkurencji zgodnie z przyznanym limitem
osobostartów opracowanym na podstawie tabel statystycznych obejmujących „20” za rok
2014. Do biegów sztafetowych 4x100m zostanie dopuszczonych po 8 najlepszych sztafet
wyłonionych na podstawie wyników uzyskanych podczas zawodów 12-13.09 br. (uczestnicy
sztafet nie posiadający uprawnień do startu w konkurencjach indywidualnych mogą być
zgłoszeni wyłącznie do biegów pk na 100m). W wielobojach prawo startu mają wyłącznie
zawodnicy (po 12 młodziczek i młodzików) umieszczeni na listach ogłoszonych przez PZLA
do dnia 8.09.2015r (opracowanych na podstawie komunikatów przesłanych do PZLA do dnia
7.9.2015r).
Zawodnicy zgłoszeni w ramach limitu do konkurencji technicznych muszą legitymować się
następującymi wynikami osiągniętymi w sezonie 2015:
K: wzwyż – 1.55, w dal – 5.05, tyczka – 2.70, kula – 10.90, dysk – 32.00 młot -37.50, oszczep –
34.00
M: wzwyż – 1.70, w dal – 5.95, tyczka – 2.50, kula – 12.80, dysk – 44.00, młot – 34.50, oszczep –
46.50
Prawo startu mają wyłącznie zawodnicy urodzeni w latach 2000-2001.
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach, pod warunkiem startu nie więcej niż
w jednej konkurencji dziennie (ograniczenie nie dotyczy uczestników sztafet). Zawodnicy
startujący w wielobojach nie mają prawa startu w innych konkurencjach indywidualnych.
Start na 600m lub w biegu dłuższym wyklucza start w innych konkurencjach z wyjątkiem biegu
sztafetowego.
6. Sposób rozgrywania konkurencji:
- w biegach na 100, 100pł, 110pł, rozegrane zostaną eliminacje i finały (o awansie decyduje
osiągnięty czas),
- w pozostałych biegach od razu finały lub serie na czas,
- rozstawienia biegów dokonywane będą wyłącznie na podstawie wyników osiągniętych w
bieżącym sezonie na imprezach ujętych w kalendarzu PZLA, których komunikaty zostały
dostarczone do Związku, kolejność biegów w seriach jest losowana, a zawodnicy z jednego
klubu będą w miarę możliwości rozstawiani w różnych biegach eliminacyjnych.
- w konkurencjach technicznych - bezpośrednio finały.
7. Nagrody: zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w każdej konkurencji otrzymają medale.
8. Zgłoszenia: - zamówienia na noclegi i wyżywienie należy składać do organizatora.
Zgłoszenia imienne: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych, który wraz
z instrukcją zamieszczony jest pod adresem: http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/. System
zgłoszeń otwarty jest od dnia 15.09.2015 r. do godz. 20.00 w dniu 22.09.2015 r. Prawo
przesyłania zgłoszeń posiadają wyłącznie WZLA.
9. Weryfikacja zawodników (recepcja): podczas weryfikacji należy przedstawić aktualne
badania lekarskie zawodników.
10. Zasady finansowania: koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty
uczestnictwa zawodnika pokrywają zainteresowani. Zawodnicy nie spełniający kryteriów
wymienionych w p.5 i 9 nie będą dopuszczeni do zawodów.
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