
 

Komunikat organizacyjny 
Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska 

U20, U18, U16 Łódź, ul. Rudzka 37 -24.01.2021 
 
 

Organizator zawodów: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu  
Miejsce zawodów: Hala lekkoatletyczna RKS Łódź, początek zawodów godzina 13.00 
 

Zgłoszenia: poprzez panel zgłoszeniowy elektronicznego systemu zgłoszeniowego,  do dnia 

20.01.2020-godz. 15.00 termin bezwzględny oraz potwierdzenie TOKENEM od 20.00 23.01.2021 do 
10.00 24.01.2021. 

Opłaty startowe udział: w zawodach uczestniczyć mogą tylko zawodnicy klubów dolnośląskich, 

którzy posiadają aktywną licencję klubową na 2021 rok. Opłata startowa w wysokości 5zł od konkurencji 
zgodnie z uchwałą Zarządu DZLA dla zawodników, którzy posiadają licencje zawodnicze na 
2020r/dotyczy tylko HMDŚ/lub nowe na 2021r. 

Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z  Ustawą o  Kulturze Fizycznej  obowiązek ubezpieczenia 

zawodnika od NW należy do klubu, którego 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 obustronne numery startowe/z tyłu i przodu koszulki startowej/ 

zgodnie ze zgłoszeniem. Nie będzie możliwości zmiany numeru przed startem, a zawodnicy którzy 
wystartują z innymi niż w zgłoszeniu nie będą dopuszczani do startu i klasyfikowani. 

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

w zawodach. 

Nagrody: dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w klasyfikacji U20,U18 i 

U16, 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 

/U20 2002-03/, juniora młodszego /U18 2004-05/ i młodzika /U16 2006-07/oraz zawodnicy starsi 
przygotowujący się do HMP /bez prawa startu w finałach/. Zawodnik może wystartować maksymalnie w 
dwóch konkurencjach, nie ma w tych zawodach startów PK. Wszystkie uczestniczące w zawodach kluby 
zobowiązane są do przeprowadzenia weryfikacji TOKENEM w dniu zawodów do godz. 10.00, który 



 

zostanie uruchomiony w dniu 23.01.2021 od godz. 20.00. Za brak wykreśleń kluby zostaną obciążone 
dodatkową opłatą regulaminową w wysokości 15zł od konkurencji. 
 

Konkurencje: 
U16: 60ppł K i M, 60m K i M, 300m K i M,600m K i M, 1000m K i M, w dal K i M, wzwyż K i M, tyczka K i M 
 
U18: 60ppł K i M, 60m K i M, 200m K i M, 300m K i M, 600m K i M, 1000m K i M, 2000m M, w dal K i M, 
3-skok K i M, wzwyż K i M, tyczka K i M, 
 
U20: 60ppł K i M, 60m K i M, 200m K i M,  400m K i M, 800m K i M, 1 500m K i M, w dal K i M, 3-skok K i 
M, wzwyż K i M, tyczka K i M. 
 
Planowane są wspólne we wszystkich kategoriach konkursy w 3-skoku i w skoku o tyczce.  
Konkursy skoku wzwyż w rozbiciu na K i M (pierwsza wysokość K – 120, M – 160). 
Organizator po zamknięciu systemu zgłoszeń zastrzega sobie prawo do: 
- rozłożenia zawodów na dwie imprezy sportowe w przypadku liczby zgłoszeń przekraczających 150 
osób, 
- dokonania wykreśleń zawodników z końcówki list w wybranych konkurencjach. 
Harmonogram konkurencji 

13:00 60 ppł K U16,U18,U20 el. wzwyż K w dal M tyczka K+M

60 ppł M U16,U18,U20 el.

60 ppł K U16,U18,U20 F

60 ppł M U16,U18,U20 F

60 K U16,U18,U20 el.

60 M U16,U18,U20 el.

60 K U16,U18,U20 F.

60 M U16,U18,U20 F.

600 K U16 w dal K wzwyż M

600 M U16

600 K U18

600 M U18

200 K U18

200 M U18

200 K U20

200 M U20

300 K U16

300 M U16

300 K U18

300 M U18
trójskok 

K+M

400 K U20

400 M U20

800 K U20

800 M U20

1000 K U16

1000 M U16

1000 K U18

1000 M U18

1500 K U20

1500 M U20

2000 M U18  



 

 
Uwaga: Konkurs pchnięcia kulą zostanie rozegrany 23.01.2021 o godz. 12.00 na hali w Wałbrzychu. W 
skokach długich i kuli rozgrywanych wspólnie dla niektórych kategorii zasady finałów zostaną ustalone 
po zamknięciu list zgłoszeń. 
W konkurencjach biegowych na 60m K i M oraz 60m ppł zostaną rozegrane finały dla 3-ch kategorii. W 
pozostałych konkurencjach biegowych serie na czas. 
 
Przypominamy o obowiązku posiadania zmiennego sportowego obuwia (weryfikacja przez służby 
porządkowe) przy wejściu na obiekt, w tym trenerów. Na płytę hali zawodnicy będą wpuszczani na 
godzinę przed startem na podstawie kart przygotowanych przez organizatora. Obowiązuje 
bezwzględny zakaz używania kredy do zaznaczania rozbiegów. Trenerzy oraz zawodnicy oczekujący na 
start mogą przebywać w wyznaczonych strefach wyłącznie pod warunkiem przestrzegania obowiązku 
zasłaniania nosa i ust. W dniu zawodów przy pobraniu kart wejściowych należy złożyć oświadczenia o 
ostanie zdrowia dotyczące zagrożenia zarażaniem wirusem COVID-19 
 
Koordynator ds. bezpieczeństwa w przypadku nie przestrzegania zasad będzie zobowiązany do 
przerwania zawodów.  
 
Projekt programu minutowego zostanie umieszczony na stronie DZLA 21.01.2021 do godz. 20.00 i może 
ulec weryfikacji po potwierdzeniu zgłoszeń TOKENEM w dniu zawodów.  
 
Zawodnicy zobowiązani są stawić się na dekorację do 15' po zakończeniu konkurencji w okolicach 
podium po lewej stronie od wejścia do hali w strojach klubowych. 
Udostępnione szatnie służą jako przebieralnie. 
Trenerzy – kierownicy ekip przy odbiorze kart – przepustek dla zawodników zobowiązani są złożyć 
oświadczenia COVID podpisanych przez uczestników lub w przypadku niepełnoletnich przez prawnych 
opiekunów.  


