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REGULAMIN 

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW  

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH  

TARNÓW 01.04.2017 

1. Organizator: Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. 

2. Kierownictwo i organizator bezpośredni: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki,  

ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków 

3. Termin: 01.04.2015. 

4. Godzina: 12.10. 

5. Miejsce: Tarnów – tereny zielone TOSiR przy hali Jaskółka w Tarnowie, ul. Traugutta 3 

6. Kategorie wiekowe oraz program minutowy: 

Kategoria wiekowa Nazwa imprezy Dystans Godzina startu 

Młodziczki 02-03 MMM 1500 12.10 

Młodzicy 02-03 MMM 2000 12.20 

Młodziczki 02-03 MMM 2500 12.30 

Młodzicy 02-03 MMM 3000 12.45 

7. Warunki uczestnictwa: w zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach 

2002-2003 posiadający ważną i opłaconą na rok 2017 licencję, będący członkami klubu 

posiadającego aktualną, ważną na rok 2017 licencję i spełniający wymogi wymienione w §1 

przepisów udziału w zawodach, posiadający numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 388), 

Uwaga: start w biegu przełajowym w ramach MMM ogranicza prawo udziału w letnich MMM do 

udziału jedynie w jednej konkurencji indywidualnej lub sztafecie. 

8. Klasyfikacja klubowa i wojewódzka: prowadzona będzie dla kategorii wiekowej 

Młodzika. 

Do klasyfikacji wliczane będą punkty wszystkich punktujących zawodników (wg. regulaminu): 

Miejsce 1 2-3 4-16  

Punkty 3 2 1 20 

W klasyfikacji klubowej Młodzika za zajęcie miejsc I – III zostaną wręczone puchary. 

mailto:kozla.pl@interia.pl


MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI  

Ul. Śląska 5/1, 30 -003 Kraków, tel .  507-018-608 

e-mail: kozla.pl@interia.pl  www.lekkoatletyka.net.pl  

9. Nagrody: Młodzicy za zajęcie miejsc I - III otrzymują medale, za I-VIII dyplomy. 

Klasyfikacja klubowa MMM za miejsca I-III puchary. 

10. Zgłoszenia: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych, który wraz 

z instrukcją zamieszczony jest pod adresem: http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/. System 

zgłoszeń zostanie zamknięty w dniu 30 marca o godz. 20.00. Zgłaszanie zawodników 

z ważną licencją PZLA na 2017 rok. Zawodnicy startują z karteczkami startowymi (załącznik 

do regulaminu). 

11. Biuro zawodów, odprawa techniczna i weryfikacja: hol hali Jaskółka w Tarnowie, 

ul. Traugutta 3, czynne od godziny 10.00. 

12. Zasady finansowania: Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator. 

Przy zgłoszeniu w terminie start wszystkich zawodników jest bezpłatny. 

Zgłoszenie do startu po terminie – 50zł. 

13. Komunikat: dostępny na stronie internetowej www.lekkoatletyka.net.pl 

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

ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, 

którego zawodnik jest członkiem. 

15. Inne: Udział w zawodach 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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