MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

1. KIEROWNICTWO:
Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. ORGANIZATORZY:
- Opolski Związek Lekkiej Atletyki,
- LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle,
- MOSiR Kędzierzyn-Koźle,
- Biuro Obsługi Związków Sportowych w Opolu
3. MIEJSCE I TERMIN:
Hala Sportowa Śródmieście ul. Jana Pawła II 27, 06 listopad 2021 r. - Sobota godz. 1100
4. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE:
Młodzicy /2006-2007/

KOBIETY
1500 m, 2500 m

MĘŻCZYŹNI
2000 m, 3000 m

5. ZGŁOSZENIA:
Obowiązuje wyłącznie elektroniczny system zgłoszeń STARTER PZLA.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 609512712 lub 695380823.
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 04.11.2021 r. do godz. 2400
6. UCZESTNICTWO:
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegach przełajowych do startu uprawnieni są
zawodnicy reprezentujący kluby sportowe posiadające ważną licencję klubową na 2021 rok.
Prawo startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegach przełajowych mają zawodnicy
urodzeni w latach 2006-2007, posiadający ważną na sezon 2021 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski
Związek Lekkiej Atletyki.
W zawodach Systemu Sportu Młodzieżowego prowadzonych przez Ministerstwo Sportu mogą uczestniczyć
zawodnicy posiadający:
▪ numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1397) lub serię i numer paszportu kraju członkowskiego Unii Europejskiej,

▪ licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki potwierdzającą uczestnictwo zawodnika
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZLA,
▪ aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki.
Wszystkie te dokumenty będą weryfikowane przez Delegata technicznego PZLA w dniu zawodów.
Start w biegu przełajowym w ramach PZLA MMM mają zawodnicy, którzy brali udział w letnich PZLA MMM
w jednej konkurencji indywidualnej lub sztafecie.
7. PUNKTACJA:
Miejsce
Punkty

1
3

2-3
2

4-16
1

20

8. ZASADY FINANSOWANIA:
Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy zawodów.
Opłaty startowe pokrywają uczestniczące kluby – 15 zł osobo/start.
9. NAGRODY:
Medale za miejsca I – III
Dyplomy za miejsca I – VI
10. INNE:
Zgodnie z Ustawą o Sporcie obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NNW należy do Klubu, który zawodnik
reprezentuje. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń
zdrowotnych.
Za aktualne badania zawodników są odpowiedzialni kierownicy ekip lub zgłaszający trenerzy-opiekunowie.
Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na trasie lub w szatni.
Podczas biegów obowiązuje pomiar elektroniczny i każdy zawodnik otrzyma numer startowy z czipem.
Biuro zawodów w holu Hali Sportowej - ul. Jana Pawła II 27
Uwaga!
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 lub z udziału w
ceremonii dekoracji medalowej,
❖ zapoznał się z informacją organizacyjną oraz techniczną i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Nieprzestrzeganie ujętych w informacji organizacyjnej i technicznej zasad może skutkować wykluczeniem
zawodnika ze startu w zawodach,
❖ 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 Opolski
Związek Lekkiej Atletyki i Polski Związek Lekkiej Atletyki,

❖ jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma objawów COVID-19,
❖ nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
w okresie 10 dni przed udziałem w zawodach,
❖ został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w zawodach
sportowych w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk,
zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.).
✓ Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) obowiązek
ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest
członkiem.
✓ Zawodnicy startujący w PZLA Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegach przełajowych
zobowiązani są do występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start
w ubiorach reprezentacji Polski).
Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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
W trakcie zawodów obowiązuje wszystkich dezynfekcja dłoni przy stoliku w okolicy startu i mety. Obowiązuje
zakaz wchodzenia do biura zawodów z wyjątkiem kierowników ekip.
Ostateczna decyzja w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie „PZLA Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików w biegach przełajowych" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
Interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów.
Kontakt telefoniczny: Kazimierz Bodaszewski 695380823 lub Stanisław Rosiński 609512712
Kontakt elektroniczny: kazimierz.bodaszewski@grupaazoty.com lub sekretarz.ozla@op.pl

PARKING:
Przed Halą Sportową i Domem Kultury

ORGANIZATORZY

PROGRAM MINUTOWY
MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW U16
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
Kędzierzyn-Koźle 06.11.2021 r.

Godz. 9.30 – 10.30 Weryfikacja zawodników
10.50 - Otwarcie zawodów
11.00 - 1500 m Młodziczek /rocznik 2006-2007/
11.15 - 2500 m Młodziczek /rocznik 2006-2007/
11.35 - 2000 m Młodzików /rocznik 2006-2007/
11.50 - 3000 m Młodzików /rocznik 2006-2007/
12.15 – Dekoracja i zakończenie MMM

