
     

 

 

MITINGU KWALIFIKACYJNEGO 

 

ORGANIZATOR:  KL „BAŁTYK” Koszalin 

 

TERMIN i MIEJSCE:   6

stadion ZOS „Bałtyk” w 

    /dojazd od ul. STAWISIŃSKIEGO.

PROGRAM ZAWODÓW:  

kobiety:  100 pł, 400 pł.,

w dal, 3-

   Dodatkowe konkurencje: 300 m, 600 m

 

 mężczyźni: 110 pł., 400 pł

   w dal, 3-

   Dodatkowo konkurencje 300 m, 

 

SPOSÓB ROZGRYWANIA: konkurencje biegowe w seriach na czas /oprócz biegu na 100 m/. W 

konkurencjach technicznych 3 próby + 8 

Konkurencja odbędzie się przy zgłoszeniu przynajmniej 3 zawodników.

Za najlepsze wyniki wg tabel wielobojowych kobiet i mężczyzn organizator przewidział nagrody.

PRAWO STARTU:  w konkurencjach 

posiadający aktualne badania lekarskie (odpowiada zgłaszający) i ubezpieczenie.

ZGŁOSZENIA: do dnia 4.06.2020
DOMTEL. W dniu zawodów nie przewidu
zawodów opłata - startowa x 2 

 

KOSZTY ORGANIZACJI:  pokrywa KL „Bałtyk” Koszalin. Koszty osobowe zgłaszające kluby.         
Startowe 10 zł od zgłoszenia do konkurencji.

UWAGA: 

- zgłoszenia bez podanego 
- zawodnicy nie posiadający nr startowych na starcie nie zostaną dopuszczeni do zawodów,

       

REGULAMIN 
MITINGU KWALIFIKACYJNEGO „ELEKTRYK” KL „BAŁTYK”

KL „BAŁTYK” Koszalin – 75-015 Koszalin ul Wł. Andersa 16 .

6.06.2020 r. (sobota) godz. 15.00  /dysk M godz. 14,00/

stadion ZOS „Bałtyk” w Koszalinie ul. WŁ. ANDERSA 16

/dojazd od ul. STAWISIŃSKIEGO. 

 

100 pł, 400 pł., 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 1.500 m, 

skok,  wzwyż, oszczep, dysk, kula 

Dodatkowe konkurencje: 300 m, 600 m 

, 400 pł., 100 m, 200 m, 400 m, 800m, 1.500 m, 

skok, wzwyż, oszczep, dysk, kula 

Dodatkowo konkurencje 300 m, 1.000 m 

konkurencje biegowe w seriach na czas /oprócz biegu na 100 m/. W 

konkurencjach technicznych 3 próby + 8 najlepszych finał (osobno dla każdej wagi sprzętu). 

Konkurencja odbędzie się przy zgłoszeniu przynajmniej 3 zawodników. 

Za najlepsze wyniki wg tabel wielobojowych kobiet i mężczyzn organizator przewidział nagrody.

konkurencjach biegowych prawo startu mają zawodnicy

posiadający aktualne badania lekarskie (odpowiada zgłaszający) i ubezpieczenie. 

.06.2020 /czwartek/ do godz. 20.00 przez elektroniczny system zgłoszeń 
W dniu zawodów nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń. Zmiana konkurencji w

 

pokrywa KL „Bałtyk” Koszalin. Koszty osobowe zgłaszające kluby.         
od zgłoszenia do konkurencji. 

zgłoszenia bez podanego nr startowego nie będą uwzględniane, 
zawodnicy nie posiadający nr startowych na starcie nie zostaną dopuszczeni do zawodów,

 

„BAŁTYK” 

015 Koszalin ul Wł. Andersa 16 . 

/dysk M godz. 14,00/ 

Koszalinie ul. WŁ. ANDERSA 16 

konkurencje biegowe w seriach na czas /oprócz biegu na 100 m/. W 

najlepszych finał (osobno dla każdej wagi sprzętu). 

Za najlepsze wyniki wg tabel wielobojowych kobiet i mężczyzn organizator przewidział nagrody. 

tu mają zawodnicy ur. 2008 r. i starsi 

 

przez elektroniczny system zgłoszeń 
Zmiana konkurencji w dniu 

pokrywa KL „Bałtyk” Koszalin. Koszty osobowe zgłaszające kluby.         

zawodnicy nie posiadający nr startowych na starcie nie zostaną dopuszczeni do zawodów, 



O R G A N I Z A T O R 
 

                       Proponowany program zerowy /może ulec zmianie po otrzymaniu zgłoszeń/ 

  /przewidywana kolejność przeprowadzenia konkurencji 

 

Godz. 14,00       dysk M 

godz. 15.00    110 pł. M w dal K  wzwyż M dysk K 

  -  100 pł. K w dal M wzwyż K oszczep K 

     100 m K 3-skok K   oszczep M 

     100 m M 3-skok M   kula K 

       400 m K     kula M 

  ---400 m M 

     800 m K 

     800 m M 

     100 m K /F/ 

     100 m M /F/ 

     600 m K 

  1.000 m M 

     400 pł. K 

     400 pł. M 

     200 m K 

     200 m M 

     300 m K 

     300 m M 

  1.500 m K 

  1.500 m M 

 


