
 

 

 

REGULAMIN 

XXI MIĘDZYNARODOWEGO MITYNGU LEKKOATLETYCZNEGO 

BESKIDIANATHLETIC 

04.06.2022 BIELSKO BIAŁA 
Eliminacje sztafet do OOM 

 

1. ORGANIZATOR: POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI 

KS SPRINT BIELSKO BIAŁA 

 

2. TERMIN: 04.06.2022 /sobota/ godz. 11.00 /DZIECI, MŁODZICY/ 

        15.00/JUNIORZY MŁODSI I JUNIORZY/ 

3. MIEJSCE: Stadion KS SPRINT Bielsko Biała, ul, Jaworzańska 120 

   e-mail:klubsprint@poczta.onet.pl;     

4. KONKURENCJE:  

     DZIECI: U12/2011 i młodsze/ DZ – 60m, 300m, 600m 

              CHŁ- 60m, 300m, 600m  

     DZIECI: U14/2009-2010/             DZ  - 60m, 300m, skok w dal /strefa/ 

                                                            CHŁ- 60m, 600m, skok w dal /strefa/  

     MŁODZICY: U16/2007-2008/ K – 100m, 300m,600m, skok wzwyż, skok w dal, 

                                                                    kula, dysk 

               M –100m, 300m,1000m, skok wzwyż, skok w dal, 

                                                                    kula, dysk 

    JUNIORZY MŁODSI:/2005-2006/ K – 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100m ppł,   

       skok w dal, skok wzwyż, dysk, kula, skok o tyczce 

               M –100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 110m ppł,   

             skok wzwyż, skok w dal, dysk, kula, skok o tyczce 

   JUNIORZY: /2003-2004/                 K - 100m, 200m, 400m, 800m,1500m, 100m ppł 

       skok w dal, skok wzwyż, kula, dysk, skok o tyczce 

                                                             M - 100m, 200m, 400m, 800m,1500m, 110 m ppł,   

                               skok wzwyż, skok w dal, kula, dysk, skok o tyczce 

 

          Zawodnicy mają prawo startu w 2 konkurencjach. Podstawą rozegrania konkurencji jest                    

zgłoszenie się co najmniej trzech zawodników 

Konkurencje biegowe – rozegrane zostaną serie na czas.  

Konkurencje techniczne: 

• Dzieci – wszyscy mają 3 próby 

• Młodzicy – wszyscy mają 4 próby 

• Juniorzy młodsi i juniorzy– wszyscy mają 3 próby + najlepsza 8-ka finał /3 próby/ 

• Dla konkurencji biegowych obowiązywać będzie bramka startowa umieszczona na wysokości   

startu na 200 m – zgłaszanie się zawodników do konkurencji na 15 min przed startem 

• Konkurencje techniczne – zbiórka na miejscu startu 20 min przed startem 

 



 

 

5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: obowiązuje system DOMTEL  do dnia 02.06.2022 do godz 

18.00. W dniu zawodów NIE MA możliwości dopisania/zamiany zawodników. 

Elektronicznie na adres: klubsprint@poczta.onet.pl  - dotyczy tylko zawodników zagranicznych /z 

podaniem nazwiska i imienia, daty urodzenia, konkurencji, rekordu życiowego i najlepszego wyniku 

w br. w danej konkurencji/ - do 01.06.2022 – do godz 21.00 

 

6. NAGRODY: Planowane w zależności od pozyskanych środków finansowych na ten cel. 

Dzieci młodsze i starsze – medale i dyplomy miejsca I-III.  

Młodzicy otrzymują medale  - miejsca I-III 

Juniorzy młodsi i juniorzy otrzymują statuetki za miejsce I.                                           

15 minut po zakończeniu konkurencji osoby zgłaszają się do dekoracji. Zbiórka na trybunie 

naprzeciw podium.   

 

7. OPŁATA STARTOWA: 15 zł młodzicy; 20 zł juniorzy i 20 zł seniorzy. Opłata startowa liczona 

wg ilości zgłoszeń /płatność tylko przelewem wg danych z panelu zgłoszeń lub przesłanych na adres 

organizatora/ Dzieci i  zawodnicy zagraniczni  nie wnoszą opłat startowych. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE: 

• Młodzicy i juniorzy zobowiązani są do startu w kolcach o dł. 6 mm, natomiast dzieci mogą 

startować w innym obuwiu sportowym, 

• Obowiązują podwójne numery startowe, oprócz skoku wzwyż /zgłoszeni zawodnicy 

otrzymają numery startowe z logo mityngu/. Numery startowe należy odebrać najpóźniej 45 

min przed rozpoczęciem konkurencji. 

• Waga sprzętu ,wysokość i rozstaw płotków zgodna z kategorią wiekową 

• Za ważność kart odpowiada kierownik ekipy 

• Wszystkie pytania i sprawy regulaminowe dotyczące zawodów przed zawodami należy 

kierować na adres mailowy Organizatora, a w dniu zawodów -  do Biura Zawodów. 

• Uwagi nie objęte regulaminem rozstrzyga Kierownik i Sędzia Główny Zawodów 

• Zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dn 25.06.2010 obowiązek ubezpieczenia 

zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu 

spoczywa na klubie, którego zawodnik jest członkiem, albo z którym związany jest umową 

Udział wszystkich zawodników w w/w zawodach jest równoznaczny w wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator. 

Komunikat techniczny dotyczący organizacji i przebiegu zawodów będzie podany w terminie późniejszym 

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  

 której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki  

 


