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Organizator:  

Dolnośląski Związek Lekkiej  Atletyki 

Współorganizator:  

MLKS Echo Twardogóra / GOSiR Twardogóra 

GKS Olsza Olszyna  

Regionalne Centrum Sportowe sp. z o.o w Lubinie 

KS SMS Szklarska Poręba  

Termin i miejsca:  

06.03.22 Twardogóra 

02.04.22 Olszyna 

09.10.22 Lubin 

28/29.10 Wrocław 

12/13.11.22 Szklarska Poręba 

Dystanse: Zgodnie z regulaminem poszczególnych imprez ustalonych przez organizatora 

zawodów. 

Zasady klasyfikacji :  

Grand Prix odbędzie się w 4 kategoriach wiekowych: 

- dzieci starsze U14 2009-2010 

- młodzicy  U16 2007-2008 

- juniorzy młodsi  U18 2005-2006 

- juniorzy   U20 2003-2004 

Klasyfikacja:  

1. Indywidualna: do klasyfikacji będą brane 3 najlepsze wyniki z 4-5 w/w zawodów. 

2. Klubowa: do klasyfikacji będą zaliczane starty z wszystkich 4-5 biegów po maksimum 6 

najlepszych wyników w każdej kategorii ( dziewcząt i chłopców razem) 

Klasyfikacja prowadzona będzie wyłącznie dla klubów i zawodników dolnośląskich z aktualną 

licencją PZLA, w 4 kategoriach wiekowych wspólnie dla dziewcząt i chłopców. 

Punktacja:  

1m - 20p               6m - 15p                11m – 10p                  16m-  5p 

2m - 19p.              7m - 14p                12m – 9p                    17m-  4p 

3m - 19p               8m - 13p                13m -  8p                    18m - 3p 

4m - 17p               9m - 12p                14m – 7p                    19m - 2 p 

5m - 16p             10m - 11p                15m – 6p                    20m – 1p 

Zgłoszenia: zgodnie z regulaminem poszczególnych organizatorów. 
Opłata startowa: 10 zł dla zawodników z Dolnego Śląska, dla pozostałych zgodnie z regulaminem 
organizatorów. Opłata nie dotyczy zawodników U16 podczas zawodów w Lubinie w ramach MMM. 
 
Nagrody:  
Po całym cyklu GRAND PRIX dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek: 
1 miejsce – sprzęt sportowy w wysokości 500 zł  
2 miejsce – sprzęt sportowy w wysokości 300 zł  
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3 miejsce – sprzęt sportowy w wysokości 200 zł  
W klasyfikacji klubowej dla 3 najlepszych drużyn: puchary  
 
Nagrody na poszczególnych zawodach ustala organizator każdej imprezy. 
 
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. 


