
Komunikat organizacyjny 
 

Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Juniorów i Juniorów Młodszych w LA 

 

Jablonec nad Nisou, 21.01.2018 
 
 
 

Organizator zawodów: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu oraz TJ LIAZ 

Jablonec nad Nisou 
 

Miejsce zawodów: Hala lekkoatletyczna Jablonec nad Nisou, początek zawodów godzina 

12.00 
 

Zgłoszenia: poprzez panel zgłoszeniowy elektronicznego systemu zgłoszeniowego,  do dnia 

17.01.2018-godz. 15.00 termin bezwzględny. 
 

Opłaty startowe: zawodnicy województwa dolnośląskiego, którzy posiadali licencje 

zawodnicze na 2017r lub nowe na 2018 opłata startowa 5zł za osobostart /za konkurencję/, 
pozostali z innych województw uiszczają opłatę w wysokości 10 zł od konkurencji. Wszystkie 
opłaty płatne przelewem na konto DZLA po wystawieniu faktury.  
 

Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z  Ustawą o  Kulturze Fizycznej  obowiązek 

ubezpieczenia zawodnika od NW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje. Organizator 
zawodów  nie ponosi odpowiedzialności  za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń 
zdrowotnych. 
 

Badania: wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach organizowanych przez DZLA muszą 

posiadać aktualne badania lekarskie - przedstawiciel Klubu dokonując zgłoszenia oświadcza, 
że  zgłoszeni zawodnicy jego klubu posiadają takie badania lekarskie, zgodnie z Rozp. Min. 
Zdrowia z dnia 22.12.04r.( Dz.U.nr.282 poz. 2815 ). 
 

Numery startowe: obowiązują podwójne numery startowe/z tyłu  i przodu koszulki 

startowej/. Numery startowe pożyczy organizator zawodów !   
 

Brak w zgłoszeniu i u zawodnika na starcie numeru startowego będzie wykluczał jego 

udział w zawodach. 
 

Nagrody: dla trzech pierwszych zawodników klubów dolnośląskich w poszczególnych 

konkurencjach w klasyfikacji juniorów i juniorów młodszych, organizator zapewnia medale. 
Wymogiem oddzielnej klasyfikacji medalowej jest uczestnictwo w danej kategorii 
wiekowej minimum 4 zawodników 
 



Uczestnicy: prawo startu w zawodach posiadają zawodnicy klubów dolnośląskich w 

kategorii juniora /1999-2000/ i juniora młodszego /2001-2002/ oraz zawodnicy starsi 
przygotowujący się do HMP /bez prawa startu w finałach/, młodzicy w tych zawodach nie 
mogą uczestniczyć. Zawodnik może wystartować maksymalnie w dwóch konkurencjach, nie 
ma w tych zawodach startów pk. Wszystkich zmian zgłoszeniowych będzie można dokonać 
u organizatora w biurze zawodów na godzinę przed rozpoczęciem zawodów-późniejsze nie 
będą uwzględniane. 
 

Konkurencje: 60ppł jun., jun.mł /K i M/, 60m jun., jun.mł. /K i M/, 300m jun., jun.mł. /K i 

M/, 400m jun., jun.mł. /K i M/, 600m jun., jun.mł. /K i M/, 1000m jun., jun.mł. /K i M/, 
1500m jun.mł, jun /M/, w dal jun., jun.mł. /K i M/, wzwyż jun., jun.mł. /K i M/, 3-skok jun., 
jun.mł. /K i M/,tyczka jun., jun.mł. /K i M/, kula M /5,6kg/, kula K /3,4kg/. - we wszystkich 
biegach okrężnych odbędą się biegi na czas, w konkurencjach technicznych odbędą się finały 
zgodnie z przepisami PZLA, 60m K i M – juniorzy i juniorzy młodsi – Finały, 60ppł K i M - 
juniorzy i juniorzy młodsi. 
 
Przypominamy o obowiązku posiadania zmiennego sportowego obuwia przy wejściu na 
obiekt, dotyczy to także trenerów. Na płycie hali mogą przebywać tylko startujący 
zawodnicy, trenerzy oraz zawodnicy czekający na swój start proszeni są przebywanie na 
trybunach obiektu. Nie zastosowanie się do tego może skutkować przerwaniem zawodów 
przez organizatorów. Prosimy także o zwrócenie uwagi zawodnikom na obowiązek 
pozostawienia w czystości szatni i toalet na udostępnionym obiekcie. 
 
 
Projekt programu minutowego może ulec zmianie po zamknięciu zgłoszeń do zawodów, 
będzie dostępny i wywieszony na hali na godzinę przed rozpoczęciem zawodów. 
 

Projekt programu minutowego 
 

12.00 60ppł K jun. mł. Wzwyż K W dal M Kula K /4kg/ 

12.15 60ppł K jun.    

12.30 60ppł M jun. mł.    

12.40 60ppł M jun.   Kula K /3kg/ 

13.00 1000 K jun., jun. mł. Wzwyż M   

 1000 M jun., jun. mł.    

13.10 1500 M jun., jun. mł.    

13.20 60 K jun. mł el.  W dal K Kula M /5kg/ 

13.30 60 K jun. el.    

13.40 60 M jun. mł el.    

13.50 60 M jun. el.    

14.00 600 K jun., jun. mł. Tyczka K I M  Kula M /6kg/ 

14.10 600 M jun., jun. mł.  3-skok M  

14.25 60 K jun.mł -finał    

14.30 60 K jun. -finał    

14.40 60 M jun.mł. -finał    

14.45 60 M jun.-finał  3-skok K  



14.50 400 K jun., jun. mł    

15.10 400 M jun., jun. mł    

15.20 300 K jun., jun. mł.    

15.40 300 M jun.,jun. mł    

 


