MISTRZOSTWA KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS w lekkiej atletyce
w kategorii junior młodszy, junior, młodzieżowiec
Biała Podlaska, 6 – 8 czerwca 2014r.
REGULAMIN

1. CEL:

wyłonienie Mistrzów Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce na rok 2014,
popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży środowiska wiejskiego.
2. TERMIN I MIEJSCE:

06 – 08 czerwca 2014 r. ( piątek / sobota / niedziela )

stadion Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Akademicka 2,
21 – 500 Biała podlaska, woj. lubelskie.
3. ORGANIZATORZY:

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie
4. BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR:

Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak”, ul. Piłsudskiego 38, 21-500 Biała Podlaska,
tel/fax 83 343 32 53; email do kontaktów: jwilczek@vp.pl
5. PARTNERZY ORGANIZACYJNI:

Ministerstwo Sportu i Turystyki RP,

Marszałek Województwa Lubelskiego w Lublinie,

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie,

Gmina Miejska Biała Podlaska,

Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Lublinie,
6. PROGRAM ZAWODÓW:
KOBIETY
1· Juniorki młodsze ( rocznik 1997-1998 )
100, 200, 400, 800, 1500, 100 ppł, 400 ppł, 2000 prz., chód 5 km, w dal, wzwyż, trójskok, kula,
dysk, oszczep, młot, 4x100 ( sztafety klubowe)
2· Juniorki ( rocznik 1995-1996 )
100, 200, 400, 800, 1500, 100 ppł, 400 ppł, 2000 prz., chód 5 km w dal, wzwyż, trójskok, kula,
dysk, oszczep, młot, 4x100 ( sztafety klubowe)
3· Kategoria młodzieżowa ( rocznik 1992 – 1994)
100, 200, 400, 800, 1500, 100 ppł, 400 ppł, 2000 prz., chód 5 km w dal, wzwyż, trójskok, kula,
dysk, oszczep, młot.
· OPEN / w kategoriach j/w /
tyczka, 3000, 4x400 ( sztafety klubowe )



MĘŻCZYŹNI
1· Juniorzy młodsi ( rocznik 1997-1998 )
100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 110 ppł, 400 ppł, 2000 prz., chód 10 km, w dal, wzwyż,
trójskok, kula, dysk, oszczep, młot, 4x100 (sztafety klubowe)
2· Juniorzy ( rocznik 1995-1996 )
100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 110 ppł, 400 ppł, 2000 prz., chód 10 km, w dal, wzwyż,
trójskok, kula, dysk, oszczep, młot, 4x100 (sztafety klubowe)
3· Kategoria młodzieżowa ( rocznik 1992 – 1994 )
100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 110 ppł. 400 ppł, chód 10 km, w dal, wzwyż, trójskok, kula, dysk,
oszczep, młot.
· OPEN / w kategoriach j/w / tyczka, 4x400 ( sztafety klubowe )





Zawodnicy/czki grupy młodszej mogą startować w grupie starszej w konkurencjach
oznaczonych zapisem „open”.
W pozostałych konkurencjach, zgodnie z programem, startują w swoich grupach wiekowych.
W konkurencjach technicznych, do których zgłoszono i stanie na starcie 17 lub więcej
zawodników zostaną rozegrane eliminacje.
Odległość belki od piaskownicy w trójskoku: kobiety 9 / 11 m, mężczyźni 11 /13 m



W przypadku niezweryfikowania zawodników na dwie godziny przed danym seansem,
w których rozgrywane są eliminacje, delegat techniczny skreśla tych zawodników z listy
startowej we wszystkich zgłoszonych konkurencjach.

Warunkiem rozegrania danej konkurencji jest zweryfikowanie i zgłoszenie się na starcie
min. 4 zawodników ( - czek )/trzech sztafet.
Jeśli w danej konkurencji i grupie wiekowej nie zgłosi się 4 zawodników/ 3 sztafety to konkurencja
ta może być rozegrana jako Open.
7. UCZESTNICTWO :








W Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS startują zawodnicy urodzeni:
 1992 - 1994 ( kategoria młodzieżowa )
 1995 - 1996 ( kategoria junior )
 1997 - 1998 ( kategoria junior młodszy ).
Prawo startu mają zawodnicy członkowie LZS, posiadający aktualne badania lekarskie:
legitymację LZS (aktualnie opłacone składki), aktualną licencję zawodniczą PZLA, a klub
aktualną licencję klubową PZLA.
Nie mają prawa startu zawodnicy zgłoszeni do innych klubów sportowych, które nie są
członkami Zrzeszenia LZS.
Organizator nie przewiduje startu „PK”.
W sztafetach 4 x 100 i 4 x 400 mogą startować wyłącznie reprezentacje klubowe.

8. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW :

zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie lub jednej
konkurencji i dwóch sztafetach, z tym, że nie może startować w ciągu jednego dnia
w dwóch konkurencjach powyżej 400 m.

w biegu na 100, 100 ppł, 110 ppł rozegrane zostaną eliminacje i finały ( na 100 ew.
półfinały )

w biegach od 200 m rozegrane będą „serie na czas”.

w konkurencjach technicznych do ścisłego finału kwalifikuje się 8 najlepszych
zawodników ( - czek )
Zawody odbędą się według przepisów PZLA oraz ustaleń zawartych w regulaminie i komunikacie
organizacyjnym Mistrzostw.
9. PUNKTACJA :

punktacja zespołowa prowadzona będzie ( zgodnie z zasadami uczestnictwa )
w relacji województw i klubów, według następującego klucza :
 I m - 9 pkt,; II m - 7 pkt,; III m - 6 pkt.; IV m - 5 pkt.; V m – 4 pkt.;
VI m - 3 pkt.; VII m – 2 pkt.; VIII m - 1 pkt.
Uwaga : Punkty uzyskane przez zawodników wszystkich grup wiekowych będą zaliczane do
klasyfikacji zespołowej systemu współzawodnictwa LZS za 2014 rok.
10. NAGRODY:
zawodnicy za I, II, III miejsca otrzymują medale, dyplomy oraz okolicznościowe koszulki
ufundowane przez organizatora,

województwa, kluby w punktacji łącznej za I - VI miejsca otrzymują pamiątkowe puchary,

w przypadku pozyskania sponsorów organizator ufunduje dodatkowe nagrody.


11. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia wyłącznie poprzez Internetowy System Zgłoszeń do zawodów PZLA
www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/

system zgłoszeń otwarty jest od dnia 19 maja do 3 czerwca 2014 r.
do godz. 20,00.
12. ZASADY FINANSOWANIA:

koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator a koszty osobowe uczestniczące
kluby / województwa.

Koszt osobodnia wynosi :
 80 zł – bursa szkolna ilość miejsc – do 270,
 95 zł – hotel
ilość miejsc – ok 600.





MKS „Żak” Biała Podlaska przyjmuje wstępne zamówienia ilościowe na wyżywienie
i zakwaterowanie (wg. załączonego wzoru / druku) w terminie do dnia 16 maja
2014r. (piątek) do godz. 13.00 podpisane przez osoby upoważnione zgodnie ze
statutem jednostki zamawiającej.
Korektę zamówienia można złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 29 maja 2014r do godz. 13.00. W przypadku niezłożenia korekty zamówienia,
zamówienie wstępne traktujemy jako ostateczne do realizacji.
W dniu złożenia korekty zamówienia należy dokonać 50% przedpłaty na konto MKS
Żak Biała Podlaska w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej
Nr 82 8025 0007 0027 5062 2000 0010 z dopiskiem „MZ LZS w LA”.
Ostateczne rozliczenie ( zapłata), gotówką, za zamówione świadczenia nastąpi
w dniu 6 czerwca w trakcie weryfikacji.

Uwaga :
- ekipy będą obciążane za wyżywienie i zakwaterowanie zgodnie z otrzymanym
zamówieniem.
13. UWAGI KOŃCOWE:

Interpretacja w przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem, należy do
Organizatora i Sędziego Głównego Zawodów

Organizator nie odpowiada za sprzęt sportowy zagubiony lub zniszczony
oraz rzeczy osobiste uczestników Mistrzostw,

Numery startowe klubowe zgodnie z przydziałem licencyjnym PZLA

Zawodnicy startują w strojach klubowych, zabrania się startu w strojach
reprezentacyjnych

Uczestnicy zawodów winni być ubezpieczeni. Obowiązek ten spoczywa na zgłaszających
klubach, zgodnie z art. 38 ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r.
Harmonogram:
06.06.2014r (piątek)

godz. 15.00 – 19.00 przyjazd ekip, zakwaterowanie

godz. 16.00 – 20.00 weryfikacja (klub META, DS., ul. Akademicka 2)

godz. 18.00 – 21.00 kolacja
07.06.2014 (sobota)

godz. 7.00 – 9.00 śniadanie

godz. 8.00 – 9.00 weryfikacja c.d. (klub META, DS., ul. Akademicka 2)

od godz. 9.00 zawody sportowe - I część

godz. 12.00 – 15.00 obiad

godz. 15.15 - uroczystość otwarcia Mistrzostw Zrzeszenia LZS

od godz. 15.30 zawody sportowe - II część

godz. 18.00 – 20.00 kolacja
08.06.2014 (niedziela)

godz. 7.00 – 9.00 śniadanie

od godz. 9.00 zawody sportowe - III część

godz. 12.00 – 15.00 obiad

godz. 15.00 wyjazd ekip.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r.
Krajowe Zrzeszenie LZS
w Warszawie

MISTRZOSTWA KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS w lekkiej atletyce
w kategorii junior młodszy, junior, młodzieżowiec
Biała Podlaska, 6 – 8 czerwca 2014r.
Zamawiamy n/w świadczenia:
1. Pełna nazwa jednostki zamawiającej………………………………………………………………………………………
kod, miejscowość……………………………………………………….ul………………………………………….nr…………
NIP………………………………………
2. Zamówienie noclegów:
preferowane miejsca w: bursie szkolnej; hotelu*
*- właściwe podkreślić, pozostałe przekreślić

6/7.06.14r
zawodniczki

zawodnicy

7/8.06.14r

opiekunowie
K

opiekunowie
M

zawodniczki

zawodnicy

opiekunowie
K

opiekunowie
M

3. Zamówienie wyżywienia:

6.07.14r
obiad

kolacja

7.06.14r
śniadanie

obiad

8.06.14r
kolacja

śniadanie

obiad

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.

Nazwiska i imiona, funkcje oraz podpisy osób upoważnionych w imieniu jednostki zamawiającej:

