
                                                                              
 
 
 
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

Organizator:   Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu,  

Nazwa zawodów: Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików województwa lubuskiego  

i dolnośląskiego.  

Finansowanie:  Województwo Dolnośląskie, Ministerstwo Sportu i Turystyki  

Termin i miejsce:  10.09.2022r. Zgorzelec, Stadion Miejski,  ul. Maratońska 1 - 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 - 08.09.2022r./czwartek/. – potwierdzenia tokenowe zostaną włączone w dniu 

zawodów - 10.09.2022 w godz. 6.00 - 10.00. Organizator zastrzega sobie prawo korekty projektu 

programu minutowego, po otrzymaniu potwierdzeń – najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem 

zawodów.  Nie ulegną zmianie godz. rozpoczęcia pierwszych konkurencji. 

  

Weryfikacja dokumentów: odbędzie się w dniu zawodów w godzinach 11.00-12.00 w sekretariacie 

zawodów, delegatowi należy przekazać wydruk karty zgłoszenia z systemu. Na karcie znajdują się pola 

potwierdzenia startu zawodników w konkurencjach- druk powinien być opieczętowany i podpisany przez 

upoważnionego przedstawiciela klubu. 

 

Udział w zawodach: Prawo startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików mają tylko 

zawodnicy urodzeni w latach 2007-2008 posiadający licencję zawodniczą na 2022r i klubową, numer 

pesel  oraz ważne badania lekarskie. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach (w tym bieg 

przełajowy, sztafeta). Zawodnicy startujący w biegu na 600m lub dłuższym mogą startować dodatkowo 

tylko w sztafecie lub biegu przełajowym w ramach MMM. W przypadku organizacji zawodów w ciągu 

jednego dnia zawodnicy nie mogą startować jednocześnie na 300m i 300mpł. W biegach na 100 m 

odbędą się eliminacje i finały, pozostałe konkurencje biegowe - serie rozgrywane będą na czas. 

 

Nagrody: dla zawodników, którzy w poszczególnych konkurencjach zajmą miejsca 1-3 przewidziane są 

medale.  

Punktacja: konkurencje indywidualne: -I-3pkt, II,III-2pkt, IV-XI-1pkt, sztafety I-3pkt, II-VI-2pkt, VII-

VIII-1pkt.   

Podziały punktów: Wniosek o podział punktów należy zgłosić do PZLA na adres podzial@pzla.pl na 

właściwym druku https://pzla.pl/aktualnosci/10262-wniosek-o-podzial-punktow . 

 

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).  

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.  

Zasady finansowania: Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy, koszty osobowe – 

uczestniczące kluby. Zmiana numeru startowego 10zł, ewentualne zmiany konkurencji w dniu zawodów 

tylko za zgodą delegata technicznego PZLA i dokonane w czasie weryfikacji /11.00-12.00/ - opłata 20zł. 
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Kontakt do organizatora: Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki – 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3, 

tel. 505 029 644, www.dzla.pl , oraz olszanski@dzla.pl.   
 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - Zgorzelec, 10.09.2022 - (sobota) 
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Program minutowy zostanie opracowana po zamknięciu zgłoszeń w panelu zgłoszeniowym. Organizator 

zastrzega sobie prawo korekty projektu programu minutowego, po otrzymaniu potwierdzeń – najpóźniej 

na godzinę przed rozpoczęciem zawodów.  Nie ulegną zmianie godz. rozpoczęcia pierwszych 

konkurencji. 

Sprawy organizacyjne:  

• 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/, 

• kwestie sporne rozstrzyga organizator. 
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