Komunikat organizacyjny
Nazwa zawodów: Mistrzostwa Dolnego Śląska U 18, U 20.
Termin i miejsce: 27.05.2018r. Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, - godz. 11.00,
Organizator: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu, MKL 12 Jelenia Góra
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zgłoszenia: poprzez Internetowy System Zgłoszeń do Zawodów dostępny na stronie
www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/, zgłoszeń będzie można dokonać poprzez panel tylko
dla zawodników z licencją na 2018r.- godz. 20.00 -25.05.2018r.
Konkurencje:
K: U18, U20; 100m, 200m, 400, 800m, 1500m, 3000m, 4x100, w dal, 3-skok, tyczka, wzwyż,
oszczep, kula, dysk, młot, 100ppł, 400ppł,
M: U18, U20; 100m, 200m, 400, 800m, 1500m, 3000m, 4x100, w dal, 3-skok, tyczka, wzwyż,
oszczep, kula, dysk, młot, 100ppł, 400ppł,
Udział w zawodach: Prawo startu w Mistrzostwach Dolnego Śląska U 18 i U 20 mają
zawodnicy w kategorii junior i junior młodszy klubów dolnośląskich posiadający licencję
zawodniczą na 2018r oraz ważne badania lekarskie, oraz młodzicy zgłoszeni przez kluby do
Ligi Juniorów . Starty PK tylko i wyłącznie dla zawodników kategorii senior z licencją na 2018
rok /w konkurencjach technicznych 3 próby/, w konkurencje zgodnie z programem
mistrzostw. Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych + sztafeta,
zawodnicy biegający 800m i dłuższe dystanse w jednej konkurencji. Kluby, które nie dokonają
wykreśleń zawodników z list startowych będą obciążane opłatą w wysokości 10zł/ Wykreśleń
należy dokonać najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem zawodów na bramce sędziowskiej.
- kluby które dokonają nieregulaminowych zgłoszeń nie będą informowane o skreśleniu z list
startowych / dotyczy młodzików nie zgłoszonych do ligi juniorów/,
- sztafety 4x400, oraz 2000przK i M, m w ramach MDŚ i kwalifikacji do OOM zostaną
rozegrane na mityngu we Wrocławiu w dniu 2.06.2018r.
- w MDŚ nie ma startów zawodników bez licencji na 2018r. /liczy się czas nadania do
zamknięcia panelu zgłoszeniowego do zawodów/.
Kluby zobowiązane są do wystawienia reprezentacji klubowej ( 2-3 zawodników ) na
uroczyste otwarcie mistrzostw
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Nagrody medale: dla zawodników województwa dolnośląskiego w poszczególnych
kategoriach wiekowych za miejsca 1-3 przewidziane są medale, klasyfikacja medalowa
zostanie zrobiona jeśli wystartuje przynajmniej 4 zawodników. Dekoracja zawodników
odbywać się będzie 20 minut po zakończonej konkurencji.
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).
Ubezpieczenie uczestników: zgodnie z Ustawą o Sporcie obowiązek ubezpieczenia
zawodnika od NW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje. Organizator zawodów nie
ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.
Kontakt do organizatora: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki – 50-529 Wrocław,
ul. Borowska 1-3, tel. 71-788 41 14 fax /071/ 367-18-40, www.dzla.pl, oraz
kozanecka@dzla.pl.
Program minutowy zostanie opracowany po zamknięciu panelu zgłoszeniowego i przesłany
na adresy e-mailowe klubów i umieszczony na stronie związku.

Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki
ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
tel./fax +48 71 788 41 14, 505 029 644,
fax +48 71 367 18 40
dzla@pzla.pl, ozla@sport.wroclaw.pl
www.dzla.pl

Bank Millennium S.A.
16 1160 2202 0000 0002 2950 4941
NIP DZLA: 899 22 81 399
NIP DFS: 899 21 28 344

Prezes DZLA Zygmunt Worsa - zygmunt@worsa.com
Wiceprezes DZLA Paweł Olszański - olszanski@dzla.pl
Koordynator Anna Kozanecka - kozanecka@dzla.pl

