Otwarte Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Dzieci U-12 U-14
w Lekkiej Atletyce
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizator: Łódzki Związek Lekkiej Atletyki, PCS Bełchatów, UKS Czempion Bełchatów,
2. CEL: Promocja, propagowanie i promowanie lekkiej atletyki w woj. łódzkim wśród dzieci
3. Miejsce i termin: Stadion PCS Bełchatów ul. Czapliniecka 96 26 maj 2019 godz. 11: 00
4. KONKURENCJE i KATEGORIE WIEKOWE:
Osobne klasyfikacje chłopców i dziewcząt w kategoriach U-12 i U-14
• 2008 - 2009 - 60m, 200m, 500m, w dal strefa, wzwyż, piłeczka 80g
• 2006 - 2007 - 60m, 300m, 600m, w dal strefa, wzwyż, kula 2kg/4kg
• U14 (2006-2007) - sztafeta 4x100m
• U12 (2008-2009) - sztafeta 4x100m
5. NAGRODY: - dyplomy i medale za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych.
6. ZGŁOSZENIA: STARTERA na stronie http://pzla.pl do dnia 24 maja 2019 r. (godzina 15:00).
Pozostałe zgłoszenia przyjmowane będą przez Organizatora droga mailową wyłącznie na adres
mailowy: mistrzostwaU12U14@pcs-belchatow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja
2019 r. godz. 15:00.
7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA: 1) konkurencje biegowe: pomiar elektroniczny z fotofiniszem,
wiatromierz, zegar. Do finału w biegach na 60m (w każdej kategorii) awansuje 8 zawodników z
najlepszymi czasami biegów eliminacyjnych. W przypadku gdy w danej kategorii zgłosi się 8 lub
mniej zawodników, bieg finałowy nie będzie przeprowadzany. Biegi na 100, 300 i 600m- serie na
czas. konkurencje techniczne: skok wzwyż wg przepisów PZLA; rzut piłeczką i skok w dal: 4 próby,
bez rozgrywania finałów 3) W biegach na 100, 300 i 600m, w przypadku małej liczby zgłoszonych
zawodników w danej kategorii, Organizator zastrzega możliwość połączenia biegów dla różnych
kategorii (klasyfikacja wg kategorii wiekowych)
8. ZASADY FINANSOWANIA:
• opłata startowa:
• 10zł osobostart
• zgłoszenia w dniu zawodów – 20zł osobostart
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) zawodników obowiązują numery startowe
2) dekoracje prowadzone będą w trakcie zawodów na bieżąco
3) w sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga kierownik zawodów
4) organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu
5) zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w zawodach i
akceptacją przez dziecko i jego opiekuna (trenera) postanowień niniejszego Regulaminu.
10. WZOR ZGODY DLA ZGŁOSZEŃ NA E-MAIL: Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na
udział dziecka w zawodach sportowych: I Otwartych Mistrzostw woj. łódzkiego Dzieci w Lekkiej
atletyce …………………….…. …….……………………… imię i nazwisko rodzica/opiekuna tel.
kontaktowy Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko

dziecka).................................................................. w zawodach organizowanych przez UKS
Czempion Bełchatów w dniu 26. 05.2019.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem imprezy i akceptuję jego treść. Jednocześnie
oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w imprezie. Wyrażam
zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających
życiu lub zdrowiu mojego dziecka.
11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: Administratorem Danych Osobowych jest
Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu
prawidłowego przeprowadzenia rywalizacji podczas I Otwartych Mistrzostw woj. łódzkiego w
Lekkiej Atletyce Dzieci, w tym publikacji wyników rywalizacji w zakresie imienia, nazwiska, daty
urodzenia oraz klubu/miejscowości. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych na potrzeby zawodów, należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem PCS
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólne rozporządzenie o
ochronie danych 2016/679 (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zrealizowania
celu w jakim zostały zebrane/są przetwarzane. Administrator Danych Osobowych usunie dane w
terminie do 7 dni roboczych od zakończenia zawodów. Osoba której dane dotyczą ma prawo
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych
osobowych, jak również prawo do przenoszenia danych. Skargę na przetwarzanie danych
osobowych można wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest
niezbędnym warunkiem przystąpienia do rywalizacji podczas I Otwartych Mistrzostw woj
łódzkiego w Lekkiej Atletyce Dzieci. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości startu w
zawodach.

PROJEKT PROGRAMU MINUTOWEGO

Godz.

Konkurencje

11:00

60m
U-14 Dz (2006 i 2007)
U-14 Chł (2006 i 2007)

11:30

60m
U-12 Dz (2008 i młodsi)
U-12 Chł (2008 i młodsi)

12:00

600m
U-14 Dz (2006 i 2007)
U-14 Chł (2006 i 2007)

12:20

W dal
U-12 Dz (2008 i młodsi) skocz A
U-12 Chł (2008 i młodsi) skocz B

Wzwyż
U-12 Dz (2008 i młodsi)
U-12 Chł (2008 i młodsi)

Kula
U-14 Dz (2006 i 2007) 2kg
U-14 Chł (2006 i 2007) 4kg

W dal
U-14 Dz (2006 i 2007) skoczA
U-14 Chł (2006 i 2007) skocz B

600m
U-12 Dz (2008 i młodsi)
U-12 Chł (2008 i młodsi)

12:30

12:40

60m Finał
U-14 Dz (2006 i 2007)
U-14 Chł (2006 i 2007)

12:55

60m Finał
U-12 Dz (2008 i młodsi)
U-12 Chł (2008 i młodsi)

13:00

Wzwyż

Piłeczka

U-14 Dz (2006 i 2007)
U-14 Chł (2006 i 2007)

U-12 Dz (2008 i młodsi)
U-12 Chł (2008 i młodsi)

300m serie na czas
U-14 Dz (2006 i 2007)
U-14 Chł (2006 i 2007)

13:20

300m serie na czas
U-12 Dz (2008 i młodsi)
U-12 Chł (2008 i młodsi)

13:45

Sztafeta 4x100m
U-14 Dz (2006 i 2007)
U-14 Chł (2006 i 2007)

14:00

Sztafeta 4x100m
U-12 Dz (2008 i młodsi)
U-12 Chł (2008 i młodsi)

Zbiórka do konkurencji na 15 min. przed jej rozpoczęciem.

