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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
70. MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW U20 W LEKKOATLETYCE 

SUWAŁKI 01-03.07.2016 r. 

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki  
2. Termin i miejsce: 01 - 03.07.2016 r. Suwałki ul. Wojska Polskiego 17.  

3. Organizator: Gmina Miasto Suwałki ul. Adama Mickiewicza 1 – podmiot wykonawczy –               
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, tel. 87 5663281,             
e-mail: mpj@osir.suwalki.pl  

4. Program zawodów: wg Regulaminu PZLA 2016 r. www.pzla.pl   
5. Warunki uczestnictwa: wg Regulaminu PZLA 2016 r. www.pzla.pl 

6. Zasady finansowania: koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, a koszty osobowe 

uczestniczące kluby. 

 7. Noclegi i wyżywienie : zamówienia na noclegi i wyżywienie należy składać w   nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 19.06.2016 r. na adres Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach ul. Wojska 
Polskiego 2, 16-400 Suwałki lub pocztą elektroniczną na adres: rafal.olszewski@osir.suwalki.pl na 

drukach wg załączonego wzoru. W przypadku zamówienia większej ilości miejsc niż wynosić będzie 
ostateczna liczebność ekipy, Kluby zostaną obciążone pełnymi kosztami zamówionych świadczeń. Koszty 
osobodnia (śniadanie, kolacja i zakwaterowanie) w bursie wynosi - 75 zł, w pozostałych miejscach 
zakwaterowania – 110 zł płatne gotówką w dniu przyjazdu w miejscu zakwaterowania. Obiady (cena 15 zł)  

- płatność gotówką w dniu przyjazdu w biurze zawodów.  Obiady będą wydawane na stadionie 
lekkoatletycznym przy ul. Wojska Polskiego 17.                                                                                   

Uwaga:  
W przypadku wykorzystania wszystkich wolnych miejsc noclegowych w obiektach typu bursa, internat, 
kluby kwaterowane będą w obiektach typu pensjonat, hotele. Kolejność zgłoszeń – data wpływu zgłoszenia 
decyduje o rozlokowaniu klubów. 

 8. Zgłoszenia imienne: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych pod adresem: 

http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/. System zgłoszeń otwarty jest od dnia 20.06.2016 r. do godz. 20.00 

w dniu 27.06.2016 r.  Warunkiem rozegrania konkurencji jest zweryfikowanie i zgłoszenie się na starcie 

minimum 3 zawodników (-czek) 

9. Sposób rozgrywania konkurencji: wg Regulaminu PZLA 2015r. www.pzla.pl 
10. Nagrody: Za zdobycie miejsc I – III zawodnicy otrzymują medale.  
11. Biuro zawodów: stadion OSiR w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 17:  

- dnia 30.06.16 r. (czwartek w godz. 14.00 – 20.00)  
- dnia 01.07.16 r. (piątek w godz. 7.30 – 20.00)  
- dnia 02.07.16 r. (sobota w godz. 9.00 – 13.00 i 14.30 – 19.30)  
- dnia 03.07.16 r. (niedziela w godz. 9.00 – 15.30)  
 

12. Weryfikacja zawodników:  
- dnia 30.06.16 r. (czwartek w godz. 14.00 – 20.00) w biurze zawodów  
- dnia 01.07.16 r. (piątek w godz. 9.00 – 11.00 i 14.00-16.00) 

- dnia 02.07.16 r. (sobota w godz. 9.00 – 11.00 i 14.00-16.00)  

                                        Organizator MP U20 
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