WARMIŃSKO - MAZURSKI ZWIĄZEK
LEKKIEJ ATLETYKI W OLSZTYNIE
UL. Głowackiego 27A, 10-563 Olsztyn
Tel. (89) 521-33-43, Fax. (89) 521-33-44

REGULAMIN
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Województwa WMZLA
1. Organizator:
 Warmińsko-Mazurski Związek Lekkiej Atletyki w Olsztynie,
 Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu,
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku,
 KS Polonia Pasłęk.
Zawody współfinansowane ze środków PZLA i PKN ORLEN.

2.Termin i miejsce:
07.11.2020 (sobota) godzina 12.00 – Park Ekologiczny w Pasłęku.

3. Warunki uczestnictwa
Uprawnieni do startu są zawodnicy urodzeni w roku 2006-2005 posiadający ważną na sezon 2020
licencją zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
Uwaga: start w biegu przełajowym w ramach MMM ogranicza prawo udziału w letnich
MMM do udziału w jednej konkurencji indywidualnej lub sztafecie.
4. Zasady przeprowadzenia konkurencji:
Biegi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZLA.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać własne numery startowe oraz kartki startowe, które oddają na
mecie biegu. Kartki wypisujemy drukowanymi literami /kartki w załączniku poniżej/.
5. Konkurencje:
Młodziczki (2005 - 2006)
Młodzicy
(2005 - 2006)

1,5 km
2,0 km

2,5 km
3,0 km

Program minutowy:
Otwarcie Mistrzostw – w pobliżu miejsca startu i mety
12.00
1,5 km młodziczek
12.10
2,5 km młodziczek
12.15
2,0 km młodzików
12.30
3,0 km młodzików
12.45
Dekoracje
13.05
6. Zgłoszenia.
Wyłącznie przez internetowy system zgłoszeń Domtel-Sport do dnia 05.11.2020 do godz. 18.00.
7. Nagrody.
Medale za miejsca I-III oraz dyplomy za miejsca I-VI.
Punktacja klubowa i wojewódzka: I-3pkt. II-III-2pkt. IV-XVI-1 pkt.
Puchary za miejsca I-III w klasyfikacji klubowej.

www.wmzla.pl
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8. Zasady finansowania.
Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty osobowe – uczestniczące kluby.
9. Uwagi końcowe
- za rzeczy pozostawione w szatniach i na obiektach organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- zgłoszenie zawodnika do zawodów będzie równoznaczne z posiadaniem przez niego aktualnych
badań lekarskich pozwalających na start w zawodach, za co odpowiada zgłaszający,
- Zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o Sporcie z dn. 25.06.2010 obowiązek ubezpieczenia
zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na
skutek uprawiania sportu spoczywa na klubie, którego zawodnik jest członkiem, albo z którym
związany jest umową.
- w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
- zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że: zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
- nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem zawodnika ze
startu w zawodach. Zapoznał się z informacją organizacyjną i zobowiązuje się do jej
przestrzegania.
- biorący udział wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video,
a także publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach
oraz w internecie przez Warmińsko-Mazurski Związek Lekkiej Atletyki,
- uczestnicy zawodów w zawodach, muszą stosować się do wytycznych uczestnictwa w zawodach
sportowych w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego
wirusa
COVID-19
(zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.).
- 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,
- każdy uczestnik zawodów ma podpisane oświadczenie. W przypadku niepełnoletnich – podpisują
rodzice lub opiekun.

ORGANIZATOR
WARMIŃSKO-MAZURSKI
ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

www.wmzla.pl

WARMIŃSKO - MAZURSKI ZWIĄZEK
LEKKIEJ ATLETYKI W OLSZTYNIE
UL. Głowackiego 27A, 10-563 Olsztyn
Tel. (89) 521-33-43, Fax. (89) 521-33-44

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

start

mojego

syna/córki

.......................................................................................................................................
w zawodach lekkoatletycznych w dniu..................... Jestem zdrowy i w dniu udziału
w zawodach nie mam znamion infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną, nie zamieszkiwałem/łam z osobą przebywającą na kwarantannie i
nie miałem kontaktu z osoba podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed
udziałem w zawodach. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.

……………………………………………
Podpis rodziców lub opiekunów
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