
       
 

 
 

Komunikat organizacyjny – Mityng Ogólnopolski Jelenia Góra 
 
Termin i miejsce:  18.06.2022r. Jelenia Góra ul. Złotnicza 12, -  godz. 11.00,  
Organizator:   MKL 12 Jelenia Góra, Termy Cieplickie Spółka zo.o, Dolnośląski Związek 

Lekkiej  Atletyki. 

Finansowanie:  ORLEN, PZLA, Województwo Dolnośląskie, Dolnośląska Federacja Sportu, 
Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki. 

Konkurencje U18, U20 i U23:  

K – 100m ppł, 100m, 200m, 400m, 400m ppł, 800m, w dal, 3-skok, wzwyz , tyczka, młot, dysk 

M – 110m ppł, 100m, 200m, 400m, 400m ppł, 800m, w dal, 3-skok, wzwyz , tyczka, młot, dysk,  

Konkurencje U16 i U14: kategorie mogą startowac  zgodnie z programem konkurencji biegowych 

dla zawodniko w w starszych kategoriach, w konkurencjach rzutowych sprzęt jak dla U16 przy 

wspo lnych konkursach.  

Sposób przeprowadzania konkurencji: zgodnie z przepisami PZLA. W biegach serie na czas, w 

konkurencjach technicznych eliminacje i finały. Organizator zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia wspólnych konkursów. We wspólnych konkursach finały dla 8-u zawodników.  

Zgłoszenia: wyłącznie poprzez Internetowy System Zgłoszeń dostępny na stronie 
https://starter.pzla.pl/, zgłoszeń będzie można dokonać poprzez panel tylko dla 
zawodników z licencją na 2022r. do 16.06.2022r. (czwartek, godz. 20.00). Potwierdzenie 
tokenem zawodników w panelu zgłoszeniowego 18.06.2022r. w godz. Od 7.00 do godz. 
9.15 - panel tokenowy zostanie włączony 18.06.2022r. w tych godzinach. Zawodnicy bez 
potwierdzeń udziału będą wykreślani z list startowych. 
Każdy zawodnik może być zgłoszony do dwóch konkurencji  
 
Opłaty startowe: Starty zawodników z woj. dolnośląskiego opłata startowa 10zł (nie dotyczy 
kategorii U16), zmiana numeru startowego 20zł. Kluby spoza województwa dolnośląskiego 25zł 
osobostart. Faktury wystawiane zostaną na podstawie zgłoszeń i przesłane drogą e-mailową, 
kluby spoza województwa dolnośląskiego zobowiązane są przez zawodami potwierdzić dane do 
faktury. 
 
Sprawy organizacyjne:  
• każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać podwójny numer startowy (zgodny ze 

zgłoszeniem)  

• Zawodnicy bezpośrednio zgłaszają się do konkurencji / 10min. konkurencje biegowe, 30min 

konkurencje techniczne/ 

• osobami upoważnionymi na wejście na obiekt sportowy są: obsługa sędziowska, 

obsługa zawodów oraz zawodnicy rozgrywanych konkurencji / w przypadku 

niezastosowania  się do wytycznych zawody będą wstrzymywane/  

Badania: wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach organizowanych przez DZLA muszą 
posiadać aktualne badania lekarskie - przedstawiciel Klubu dokonując zgłoszenia oświadcza, że 
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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, olszanski@dzla.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. Konkurencja zostanie rozegrana pod warunkiem wzięcia udziału co 

najmniej 3 zawodników/ czek. 

Projekt planu konkurencji. Program zostanie opublikowany po zamknięciu systemu 

zgłoszeń. Może ulec zmianie po zamknięciu potwierdzenia tokenem. 
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