2 MEMORIAŁ PŁK WIESŁAWA KIRYKA
Patronat honorowy Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak
Organizator:
Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu
Współorganizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Starostwo Powiatowe Oleśnicy
Urząd Miasta Oleśnica
Termin i miejsce: 26.05.2021r. godz. 17.00 Oleśnica Stadion Miejski ul. Brzozowa 5
Prawo startu : zawodnicy minimum z II klasą sportową; po zamknięciu panelu zgłoszeń zostanie
ogłoszona lista dopuszczonych zawodników do startu.
Zgłoszenia: poprzez Internetowy System Zgłoszeń do Zawodów do dnia 23.05.2021r. do godz.
20.00 dostępny na stronie www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/, obowiązuje dodatkowo elektroniczne
potwierdzenie udziału startu zawodników – tokenem.
Organizator opublikuje program minutowy, po zamknięciu panelu zgłoszeniowego i ostatecznej
weryfikacji zgłoszeń. – dostępny będzie na stronie zgłoszeniowej do imprezy www.domtelsport.pl/zgłoszenia/
W dniu zawodów i po zamknięciu panelu nie będą przyjmowane zgłoszenia do imprezy.
Konkurencje memoriałowe:
5000 m M i 5000 m K
Pozostałe konkurencje:
200m K i M
400m K i M
800m M
1500m K
2000m prz K i M
Skok w dal M i K
Wzwyż M
Pchnięcie kulą K i M
Rzut dyskiem K i M
600 m dzieci i młodzików dziewcząt i chłopców
Nagrody: zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymują pamiątkowe statuetki, w konkurencjach
memoriałowych za miejsca 1-3 przewidziane są nagrody pieniężne za wyniki na poziomie 1 klasy sportowej;
w innych , wybranych konkurencjach regulamin nagród finansowych zostanie podany przed zawodami wraz
z programem minutowym.

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).
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.

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, tel. 71-788 41 14 fax /071/ 367-18-40, madamek@wp.pl
Inne: Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem
zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora.

