
18 MEMORIAŁ EDWARDA LISTOSA  
 
 

 
 

Organizator: Dolnośląski Związek Lekkiej  Atletyki we Wrocławiu 

Nazwa zawodów: 18 Memoriał Edwarda Listosa 

Termin i miejsce: 13.06.2018r. Wrocław, Stadion AWF we Wrocławiu ul. Paderewskiego 35  

godz. 17.00 

 
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 , i posiadających min. II klasę sportową do dnia 11.06.2018r. do godz. 15.00 
 
Konkurencje: 200m K i M, 400m K i M, 800m K i M, 1500m K i M,  3000 pprz K i M, 400m ppł K i M 
, skok w dal K i M,  skok wzwyż K i M skok o tyczce K i M, dysk K/M , oszczep K i M, kula K – w 
rzutach sprzęt seniorowski 
 
Opłaty startowe:  

Opłaty startowe na podstawie wystawionych faktur na przelew bankowy 

-10zł za osobostart dla zawodników z poza województwa dolnośląskiego  

- 5 zł dla zawodników z województwa dolnośląskiego 

- 20 zł (dotyczy wszystkich zawodników) za zmiany i zgłoszenia po terminie 

 Wykreśleń należy dokonać w konkurencjach biegowych na bramce weryfikacyjnej najpóźniej na 
godzinę przed planowaną godziną rozpoczęcia konkurencji, lub wcześniej w biurze zawodów. Na 
zawodach obowiązuje bramka sędziowska –potwierdzenie startu na 30 min. przed rozpoczęciem 
konkurencji, tyczka 45 min. 

Nagrody: W biegach memoriałowych (1500 K i 800 M) za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe i puchary.  
Bonus w biegach memoriałowych: za zwycięstwo z wynikiem klasy M- nagroda pieniężna 500zł 

 W pozostałych konkurencjach: za  najlepszy wynik  zawodów – nagroda pieniężna 500zł, za wyniki 2-5 
nagrody rzeczowe. 

Badania: wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach organizowanych przez DZLA muszą po-
siadać 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 pono-
si odpowiedzialności  za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych. 

Konkurencje memoriałowe: 1500 K  i 800 M  

Kontakt do organizatora: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki – 50-529 Wrocław, ul. Borowska 
1-3, tel. 71-788 41 14 fax /071/ 367-18-40,  madamek@wp.pl  
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 Program minutowy zostanie ułożony po zamknięciu systemu zgłoszeń.-opublikowany na stronie www.dzla.pl 


