MIEJSKI UCZNIOWSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY „BRODNICA”
ul. Kochanowskiego 13
87-300 Brodnica
tel. 605549568
REGON 340150093
NIP 874-169-01-37
Nr konta 13 9484 1150 2200 00032051 0001 Bank Spółdzielczy w Brodnicy

REGULAMIN
MITYNG KWALIFIKACYJNY.
I MEMORIAŁ im. Dominika SUCHEŃSKIEGO.
1. Organizator:
- Miejski Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Brodnica”
- Urząd Miasta Brodnica.
2. Termin i miejsce:
26.05.2019 r. (niedziela) godz. 13.00
Stadion Miejski Brodnica, ul. Królowej Jadwigi 1.
3. Warunki uczestnictwa:
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy z rocznika 2006 i starsi z ważną licencją
zawodniczą na rok 2019 z klubów zrzeszonych w PZLA.
4. Zasady przeprowadzania konkurencji:
Zawody będą prowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
5. Konkurencje K:
- 100 m pł, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m prz. kula, dysk, oszczep, w dal,
trójskok, wzwyż, 4 x 100 m.
Konkurencje M:
-100 m pł 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 2000 m prz. Kula, dysk,
oszczep, w dal, wzwyż, trójskok, 4 x 100 m.
UWAGA: biegi na 100 m kobiet i mężczyzn są biegami memoriałowymi.
Przeprowadzone zostaną finały open. Za pierwsze 3 miejsca w obu kategoriach
organizator przewidział nagrody finansowe.
6. Opłata startowa – 10 zł. Osobo start, płatne gotówką u organizatora przed
zawodami.
7. Zgłoszenia:
Wyłącznie przez internetowy system zgłoszeń Domtel-Sport w nieprzekraczalnym
terminie do 23.05.2019 r.(czwartek) do godz 24:00. Zgłoszenia po terminie w
konkurencjach biegowych opłata 20 zł. W konkurencjach technicznych 30 zł.

8. Wszystkich zawodników obowiązują numery startowe (zgodnie z przepisami).
Ubezpieczenie według art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dnia
25.06.2010 roku spoczywa na Klubie, którego zawodnik jest członkiem.
9. Bramka: Zbiórka zawodników na bramce na 15 minut przed startem do
konkurencji biegowych i 20 minut do konkurencji technicznych.
10. Ważenie sprzętu na 60 min przed startem.
11. Organizator wyznacza jako miejsce rozgrzewki boisko treningowe.
12. Za rzeczy pozostawione w szatni i na obiektach organizator nie ponosi
odpowiedzialności.

Organizator

