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ZAPRASZA NA 

I OTWARTE HALOWE 

MISTRZOSTWA KRAKOWA 

DZIECI I MŁODZIEŻY W LEKKIEJ ATLETYCE 2016 

1. Cel imprezy: Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży 

2. Kierownictwo: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki 

3. Organizator: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki, 

ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków, tel. 507-018-608, e-mail: kozla.pl@interia.pl 

4. Partnerzy: Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Wschód 

5. Termin: 17.12.2016, godzina: 11.00 

6. Miejsce: obiekty sportowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 

w Krakowie, 31-935 Kraków os. Handlowe 4 

7. Program I Otwartych Halowych Mistrzostw Krakowa Dzieci i Młodzieży w LA: 

60m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłką lekarską, sztafeta 4 x 200m 

8. Warunki uczestnictwa: w zawodach uczestniczą uczniowie/ zawodnicy 

rywalizujący w 6 grupach wiekowych: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i młodsi 

zgłoszeni przez kluby i szkoły, posiadający aktualne badania lekarskie (kluby) lub 

zgody rodziców (szkoły). 

9. Sposób rozgrywania konkurencji: we wszystkich konkurencjach biegowych 

zostaną rozegrane od razu finały lub serie na czas. Rozstawienie w konkurencjach 

biegowych dokonywane będzie losowo. 

W konkurencjach technicznych w zależności od ilości zgłoszeń zostaną rozegrane 
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mini finały. 

Sprzęt do rzutów zgodnie z przepisami dla dzieci starszych i młodszych oraz 

młodzików. 

10. Zgłoszenia: dla klubów sportowych obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń 

elektronicznych. System zgłoszeń otwarty jest do dnia 15.12.2016r. do godz. 20.00. 

Dla szkół obowiązuje system zgłoszenia druku elektronicznego – załącznik. 

Zgłoszenia do dnia 15.12.2016r. do godz. 20.00 

Obowiązkiem przedstawiciela klubu przy zgłaszaniu jest podanie aktualnych 

numerów startowych swoich zawodników. 

11. Nagrody: dla wszystkich uczestników dyplom uczestnictwa, dla wszystkich 

medalistów w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na płeć zostaną 

wręczone medale. 

12. Biuro zawodów: mieścić się będzie na hali do gier zespołowych ZSOS nr 1 czynne 

od godziny 9.30. 

13. Opłata startowa: start dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny. 

14. Ubezpieczenie: zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 roku obowiązek 

ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do 

klubu, którego zawodnik jest członkiem. 

15. Inne: Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się 

z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach 

promocyjnych organizatora. 

Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator. 
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