KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Nazwa zawodów: Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików U-16
Organizator: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu, MKS Osa Zgorzelec
Finansowanie: Województwo Dolnośląskie, Dolnośląska Federacja Sportu, Dolnośląski Związek
Lekkiej Atletyki.
Termin i miejsce: 04.09.2022r. Stadion Miejski ul. Maratońska, 59-903 Zgorzelec - godz. 12.00,
Zgłoszenia: poprzez Internetowy System Zgłoszeń do Zawodów dostępny na stronie
https://starter.pzla.pl/, zgłoszeń będzie można dokonać poprzez panel tylko dla zawodników z
licencją na 2022r.- godz. 20.00 - 02.09.2022r./piątek/. – potwierdzenia tokenowe zostaną
włączone w dniu zawodów - 04.09.2022 w godz. 6.00 - 10.00. Organizator zastrzega sobie prawo
korekty projektu programu minutowego, po otrzymaniu potwierdzeń – najpóźniej na godzinę
przed rozpoczęciem zawodów.
Sprawy organizacyjne:
Prawo startu w tych zawodach mają:
- zawodnicy kategorii U16 - młodzik z klubów woj. dolnośląskiego,
- po 2-ch zawodników w kategorii U16 reprezentacji Saksonii oraz woj. Lubuskiego. Zawodnicy
zostaną rozmieszczeni w najsilniejszych seriach biegowych oraz pierwszej eliminacyjnej w biegu na
100m (bez prawa awansu do finału, do którego zakwalifikowani zostaną wyłącznie zawodnicy
klubów dolnośląskich). W konkurencjach technicznych, w których rozegrany zostanie finał zostaną
zakwalifikowani, jako dodatkowi (12 zawodników w finale, 8 kluby dolnośląskie + 2 Saksonia + 2
woj. lubuskie)
- poza konkursem – PK młodzicy z woj. Lubuskiego oraz zawodnicy w kategorii U14 bez prawa
udziału w finałach,
- w klasyfikacji województwa dolnośląskiego (bez rzutu młotem) oraz międzynarodowym meczu
(bez wieloskoku) prowadzone będą dekoracje medalowe za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych
konkurencjach ,
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych + sztafeta, zawodnicy z
biegów 600m i dłuższych w jednej + sztafeta.
Zgłoszeni zawodnicy spoza województwa dolnośląskiego, traktowani są jako startujący pk, w
konkurencjach technicznych 3 próby, nie są także uwzględniani w klasyfikacjach medalowych.
Opłaty startowe: Starty zawodników z licencją z woj. dolnośląskiego kategoria U16 – 10zł, Zmiana
numeru startowego 20zł. Zawodnicy spoza województwa dolnośląskiego osobo start 25zł. Opłaty
nie dotyczą zawodników zgłoszonych do Meczu DOL-SAKS-LUB.
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 / w przypadku niezastosowania się
do wytycznych zawody będą przerwane/
Kontakt do organizatora: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki – 50-529 Wrocław, ul. Borowska
1-3, tel. 71-7884114 fax /071/367-18-40, www.dzla.pl, oraz 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.
MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA MŁODZIKÓW - Zgorzelec, 04.09.2022r. (niedziela)
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