Regulamin
I Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach
Mistrzostwa Województwa w kategorii dzieci
Cel: Wyszukanie sportowych talentów oraz uczczenie pamięci Ireny Szewińskiej
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Międzyzdroje, ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje,
kierownik zawodów Rafał Błocian, tel. 665 722 607, boc200@gmail.com
Miejsce i termin zawodów: Stadion Miejski im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach, ul. Gryfa Pomorskiego
61b, 72-500 Międzyzdroje, 09.06.2019 r. godz. 12:00
Parking dla autobusów i busów wjazd od strony ul. Myśliwskiej (brama)
Konkurencje K + M :
U12 i U14 – 60m, 300m, 600m, wzwyż, skok w dal strefa, piłka palantowa
U16 - 100m, 300m, 600m, 1000m, wzwyż, skok w dal,
PK U18 i U20 – 100m, 200m, 600m i skok w dal
Zasady finansowania – 5 zł od każdej zgłoszonej konkurencji, PK-15 zł
koszty organizacji zawodów pokrywa organizator
Zgłoszenia do zawodów:
dla zawodników z licencją PZLA - elektronicznie na Domtel – Sport do dnia 06.06.2019 do godz. 20:00
dla zawodników bez licencji PZLA – w formularzu na osemka@police.pl do dnia 06.06.2019 do godz. 20:00
zawodnicy będą mieli przydzielone numery startowe przez organizatora (odbiór w biurze zawodów)
W dniu zawodów nie będzie możliwości dokonywania zmian w zgłoszeniach oraz dopisywania zawodników.
Warunki uczestnictwa: prawo startu – 2004/2005 U16, 2006/2007 U14, 2008/2009 U12 Zawodnik ma
prawo startu w 2 konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Zawodnicy PK U18 i U20 mają prawo
startu w dwóch konkurencjach.
Sposób rozgrywania konkurencji:
- W biegach na 60m i 100m rozgrywane będą finały w pozostałych biegach serie na czas.
- w skoku dal i rzucie piłką palantową po 4 próby
- Na zawodach będzie można uzyskać maksymalnie II klasę sportową.
- Organizator wyznacza miejsce do rozgrzewki na boisku bocznym,
- Pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZLA.
Nagrody – miejsca 1-3 medale oraz nagrody rzeczowe,
Inne: Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub listy potwierdzone przez pielęgniarkę
szkolną za które są odpowiedzialni nauczyciele i trenerzy poszczególnych ekip. Za ubezpieczenie
zawodników odpowiada zgłaszający klub lub szkoła.
- za rzeczy pozostawione w szatniach i na obiektach organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator,
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