
OGÓLNOPOLSKI MITYNG
LEKKOATLETYCZNY

KKS VICTORIA
28 sierpnia 2021

Stalowa Wola
REGULAMIN

1.  Cel imprezy:
• Promocja miasta Stalowa Wola
• Popularyzacja lekkiej atletyki

2.  Patronat honorowy:
• Prezydent Miasta Stalowa Wola – Lucjusz Nadbereżny

3.  Organizator:
• Katolicki Klub Sportowy VICTORIA

4.  Współorganizator:
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli

5.  Termin i miejsce zawodów:
• 28.08.2021 r., godz. 16.00 (sobota)

Stadion MOSiR, ul. Staszica 2, 37-450 Stalowa Wola
6.  Program zawodów:

• KOBIETY: 100 m, 300 m (rocznik 2006 i mł.), 
400 m, 600m (rocznik 2006 i mł.), 1000 m, sztafeta 
4x100 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut 
dyskiem, rzut młotem*, rzut oszczepem, 100 m ze 
startu wspólnego (dzieci 2010 i młodsi)

• MĘŻCZYŹNI: 100 m, 300 m (rocznik 2006 i mł.), 
400 m, 600m (rocznik 2006 i mł.), 1000 m, sztafeta 
4x100 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, 
rzut dyskiem, rzut młotem*, rzut oszczepem, 100 m 
ze startu wspólnego (dzieci 2010 i młodsi)

(* konkurencje rzutu młotem odbędą się o godz. 15.00)
7.  Uczestnictwo:

• Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni przez kluby 
sportowe lub inne organizacje KF, posiadający 
aktualne badania lekarskie.

8.  Zgłoszenia:
• Kluby poprzez elektroniczny system zgłoszeń, który 

wraz z instrukcją zamieszczony jest pod adresem 

www.domtel-sport.pl (system zgłoszenia zostaje 
zamknięty w dniu 26.08.2021 r. o godz. 20.00).

• Aktualizacja zgłoszeń w dniu zawodów do godz. 13.00.
9.  Sposób rozgrywania zawodów:

• W biegach zostaną rozegrane serie na czas. 
• W skokach w dal, pchnięciu kulą, rzucie młotem, 

dyskiem i oszczepem odbędą się – 8 osobowe fi nały.
10. Nagrody:

• Zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I – III otrzymują 
pamiątkowe medale lub statuetki, nagrody rzeczowe 
lub fi nansowe.

11. Sprawy fi nansowe:
• Koszty związane z udziałem zawodników w zawodach 

ponoszą zgłaszające kluby. 
• Organizatorzy ponoszą koszty organizacji i nagród.

12. Uwagi końcowe:
• Komisję sędziowską powołuje organizator 

w porozumieniu z POZLA Rzeszów. 
• Obowiązek ubezpieczenia zawodników od NW należy 

do klubu, którego zawodnik jest reprezentantem.
• 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.

• Interpretacja poniższego regulaminu zależy od 
organizatorów.

• Parking dla autokarów i samochodów – wjazd od ulicy 
Wyszyńskiego (przy hali tenisowej). 

Serdecznie zapraszamy
ORGANIZATORZY

SPONSOR GŁÓWNY SPONSORZY


