KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Powakacyjny Mityng Lekkoatletyczny
Organizator: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu,
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Termin i miejsce: 31.08.2019r. Wrocław, Stadion AWF we Wrocławiu
ul. Paderewskiego 35- godz. 11.00,
Zgłoszenia: poprzez Internetowy System Zgłoszeń do Zawodów dostępny na stronie www.domtelsport.pl/zgłoszenia/, zgłoszeń będzie można dokonać tylko poprzez panel.- godz. 15.00 29.08.2019r.,
Organizator opracuje program minutowy po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. Zawodnik ma
prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych. Prawo startu mają tylko zawodnicy z
licencją na 2019r/ kategoria U16 i starsi/.
Opłaty startowe: Starty zawodników spoza województwa dolnośląskiego 10zł osobostart, kluby

dolnośląskie 5zł osobostart.

Bramka weryfikacyjna: w konkurencjach biegowych obowiązuje potwierdzenie udziału w przez zawodnika
do 1 godz. przed rozpoczęciem konkurencji / zawodnik musi okazać numer startowy/, tory i serie po
weryfikacji bramki zostaną podane zawodnikom przez pomocnika startera oraz spikera zawodów. – bramka
weryfikacyjna będzie usytuowana poza bieżnią na wysokości rowu z wodą.
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. 71-7884114 fax /071/367-18-40, www.dzla.pl, oraz kozanecka@dzla.pl.

Projekt programu minutowego
- Wrocław 31.08.2019r.
31.08.2019r (sobota)
11.00

110ppł M
mł/jm/j/sen
100 ppł K jm/j/sen
80ppł K (mł)
100 M
100 K
600 M
600 K
1000 M
1000 K
300 M
300 K
1500 M
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200ppł M
200ppł K

W dal K

Wzwyż M

Kula M (5kg)

Dysk K (0,75)
Dysk M (1kg)

W dal M
Wzwyż K
Tyczka K i M

Kula K (3kg)
Oszczep K (500)

Oszczep M (600)

