KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Nazwa zawodów: Memoriał W. Nowickiego i J. Wiatrowskiego. Mistrzostwa Dolnego Śląska w
wielobojach lekkoatletycznych 2021.
Organizatorzy: MKS Osa Zgorzelec, Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Zgorzelcu, Dolnośląski Związek
Lekkiej Atletyki we Wrocławiu,
Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, PKN ORLEN, Dolnośląski Związek
Lekkiej Atletyki
Termin i miejsce: 08-09-05.2021r. Zgorzelec, Stadion Miejski, ul. Maratońska godz.11.30- 1 dzień, godz.
9.30 – 2 dzień,
Zgłoszenia: wyłącznie poprzez Internetowy System Zgłoszeń do Zawodów dostępny na stronie
www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/, prawo startu mają wyłącznie zawodnicy (kategorii U16, U18, U20, U23
oraz seniorzy) z licencją na 2021r. biorący udział w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży PZLA
oraz zawodnicy będący członkami kadry narodowej.- zgłoszenia do 07.05..20021r. (piątek) godz. 12.00.
Obowiązuje dodatkowo elektroniczne potwierdzenie udziału startu zawodników do 08.05.2021r godz.
9.00 – wszyscy zawodnicy nie potwierdzeni przez kluby zostaną usunięci z list startowych.
Kluby województwa dolnośląskiego zgłoszone do DMP U16 mają możliwość zgłoszenia zawodników
młodszych niż U16 do konkurencji zgłoszonej do DMP na adres e-mailowy kozanecka@dzla.pl do dnia
06.05.2021r do godz.15.00. /nazwisko imię, konkurencja/
Każdy zawodnik może być zgłoszony do dwóch konkurencji, tylko zawodnicy zgłoszeni do dystansów 800m
i dłuższym w jednej.
Organizator opublikuje program minutowy, po zamknięciu panelu zgłoszeniowego i ostatecznej weryfikacji
zgłoszeń. – dostępny będzie na stronie zgłoszeniowej do imprezy www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/
W dniu zawodów i po zamknięciu panelu nie będą przyjmowane zgłoszenia do imprezy.
Konkurencje: 5-bój K i M U16, 7-bój K U18, U20, 10-bój U18, U20,U23/pk/
Konkurencje mityngowe: 1 dzień- 100KiM, 200KiM, 300m KiM, 300ppł KiM, 400ppłK i M, 400 KiM,
800KiM , 1500KiM, 3000KiM, młot K /3,4kg/ i M /5,6,7.26kg/, oszczep K /500,600g/ i M /700,800g/,
kula K /3,4kg/ M 5,6,7.26kg/, w dal K i M
2 dzień: dysk K /0,75kg, 1kg/ M / 1, 1,5, 1,75, 2kg/
Nagrody: w konkurencjach memoriałowych oszczep K i M oraz 3000m KiM – za najlepsze wyniki wg.tabel
nagrody rzeczowe, w wielobojach U16,U18 i U20 – medale dla 3 najlepszych zawodników z Dolnego Śląska
Opłaty startowe: Starty zawodników z woj. dolnośląskiego opłata startowa 5zł osobostart. Zmiana numeru
startowego 10zł. Kluby spoza województwa dolnośląskiego 20zł osobostart, wieloboje 50zł. Faktury dla
klubów dolnośląskich wystawiane będą po sezonie startowym i przesłane drogą e-mailową. KLUBY
niestowarzyszone w DZLA, maja obowiązek zgłoszenia się przed zawodami do biura zawodów w celu

potwierdzenia danych niezbędnych do wystawienia i odebrania faktury (nazwa klubu, adres, NIP, imię i
nazwisko oraz adres e-mail i telefon kontaktowy do przedstawiciela klubu). Faktury mogą być wysłane emailowo – w sprawie faktur kontakt z Panią Mają Brońską <bronska@dzla.pl>.
Sprawy organizacyjne:
 każdy zawodnik startujący w zawodach musi być ubezpieczony zgodnie z Ustawą o Sporcie, posiadać
aktualne badania lekarskie, podwójny numer startowy (zgodny ze zgłoszeniem)


osobami upoważnionymi na wejście na obiekt sportowy są: obsługa sędziowska, obsługa zawodów oraz
zawodnicy rozgrywanych konkurencji / w przypadku niezastosowania się do wytycznych zawody będą
przerwane/

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator
Kontakt do organizatora: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki – 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3,
kozanecka@dzla.pl, dzla@pzla.pl,

Inne: Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.
Interpretacja regulaminu oraz kwestie sporne rozstrzyga organizator

