REGULAMIN
Mistrzostw Województwa Łódzkiego U18 i U20
MITYNG KLASY I
Bełchatów, 10.10.2020 r.

1 Termin i miejsce:
 Stadion Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 96
97-400 Bełchatów
 10.10.2020 r., godz. 10.00
2 Organizator: Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie
3 Współorganizator: Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, Uczniowski Klub
Sportowy „Czempion” Bełchatów
4 Konkurencje:
 Kobiety: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m ppł (wysokość:
0,76m i 0,84m), 400m ppł, 1500m prz., 4x100m, 4x400m, skok w dal,
trójskok, skok wzwyż, skok o tyczce, pchnięcie kulą 3kg i 4kg, rzut
oszczepem, rzut dyskiem 1kg, rzut młotem 3 i 4kg;
 Mężczyźni: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m ppł (wysokość:
0,91m i 0,99m), 400m ppł, (wysokość: 0,84 i 0,91), 2000m prz., 4x100m,
4x400m, skok w dal, trójskok, skok wzwyż, skok o tyczce, pchnięcie kulą 5kg
i 6kg, rzut oszczepem, rzut dyskiem 1,5kg i 1,75kg, rzut młotem 5 i 6kg;
5 Uczestnictwo: do startu upoważnieni są zawodnicy i zawodniczki z aktualnym
badaniem lekarskim oraz czytelnym obustronnym numerem startowym.
6 Zgłoszenia:
 w elektronicznym systemie zgłoszeń https://starter.pzla.pl/ do dnia 07.10.2020
r. do godz. 21.00
 dodatkowo dla zawodników startujących w formule PK, zgłoszenia
przyjmowane są drogą mailową do dnia 07.10.2020 r. do godz. 21.00 na adres:
uks-czempion-belchatow@o2.pl
 Zawodnicy mają prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie
7 Zasady kwalifikacji: w biegach na 100m, 100ppł, 110ppł awans do finału – 8
najlepszych czasów z eliminacji.
W pozostałych konkurencjach biegowych – serie na czas, w przypadku 8 i mniej
zgłoszonych od razu bieg finałowy.

8 Opłaty:
 opłata startowa wynosi 15zł od konkurencji dla zawodników z województwa
łódzkiego;
 opłata startowa wynosi 20 zł od konkurencji dla zawodników z innych
województw
 zmiany numeru, konkurencji, zgłoszenie poza systemem – opłata 20 zł
9 Zasady bezpieczeństwa: w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 na
obszarze kraju, zawody zostaną przeprowadzone według „Zasad bezpieczeństwa
podczas zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa w lekkoatletyce –
załącznik do rekomendacji organizacji zawodów lekkoatletycznych” Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
10 Inne: startujących ubezpiecza zgłaszający – podstawa prawna Dz.U. nr 25 poz. 7 z
dnia 06.03.1996.
11 W przypadku małego zainteresowania imprezą Organizator dopuszcza odwołanie
zawodów.
Pomiar czasu: fotofinisz
Kierownik zawodów: Adam Cabaj, tel. 502 052 963
Biuro zawodów: Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96,
97-400 Bełchatów.

