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                                   „ Mityng Kwalifikacyjny ”

Organizator : KL „ISKRA” Białogard

Termin i miejsce: 12.08.2020 ( 
w Białogardzie ;   ul. Moniuszki 49,   godz.

Program zawodów: 

KOBIETY: 100, 200, ,400, 800, 1500, 3000, 100ppł, 400 ppł,                                            
w dal, wzwyż, trójskok, kula, oszczep,  

MĘŻCZYŹNI:100, 200, 400, 800, 1500, 3000 lub 5000, 110ppł, 400 ppł,  
w dal, wzwyż, trójskok, kula, oszczep,

Uczestnictwo:  Zawodnicy i zawodniczki  z aktualnymi badaniami lekarskimi  

Zgłoszenia:  Zgłoszenia elektronicznie na stronie 

Zasady finansowania: koszty organizacji pokrywa organizator.
każdego zgłoszenia do konkurencji.

Uwaga:  Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa si
powszechnie obowiązującym prawem, w szczególno
osobowych. 

• W związku z sytuacją epidemio
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„ Mityng Kwalifikacyjny ” 

KL „ISKRA” Białogard 

.2020 ( środa) Stadion Miejski im. H. Młynarczyka                        
w Białogardzie ;   ul. Moniuszki 49,   godz.15.00 skoki i rzuty, 17.00 biegi

100, 200, ,400, 800, 1500, 3000, 100ppł, 400 ppł,                                            
, trójskok, kula, oszczep,   

100, 200, 400, 800, 1500, 3000 lub 5000, 110ppł, 400 ppł,  
, trójskok, kula, oszczep, 

Zawodnicy i zawodniczki  z aktualnymi badaniami lekarskimi  

Zgłoszenia elektronicznie na stronie DOMTEL do 10.08 do godz.21.00

koszty organizacji pokrywa organizator. Opłata startowa 15 zł
dego zgłoszenia do konkurencji. 

Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa si
cym prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych 

 epidemiologiczną wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, 
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) Stadion Miejski im. H. Młynarczyka                        
skoki i rzuty, 17.00 biegi 

100, 200, ,400, 800, 1500, 3000, 100ppł, 400 ppł,                                            

100, 200, 400, 800, 1500, 3000 lub 5000, 110ppł, 400 ppł,                           

Zawodnicy i zawodniczki  z aktualnymi badaniami lekarskimi   

do godz.21.00                             

Opłata startowa 15 zł od 

Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się zgodnie z 
 o ochronie danych 

 wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, 



trenerzy, sędziowie) muszą przekazać w sekretariacie zawodów dołączone do zgłoszenia 
Oświadczenie uczestników zawodów lekkoatletycznych   ( za powyższe 
odpowiedzialność ponoszą zgłaszające kluby oraz wyznaczeni do zawodów sędziowie) 

• W związku z sytuacją epidemiologiczną Organizator nie zapewnia szatni 
 

• Rozgrzewka wyłącznie na terenach zielony wokół stadionu. Przed wejściem na płytę 
boiska  pomiar temperatury i weryfikacja startujących. Na 15 minut przez rozegraniem 
konkurencji wyznaczony sędzia odprowadza zawodników na miejsce startu. Nie ma 
możliwości samodzielnego poruszania się po płycie stadionu. Po rozegranej konkurencji 
zawodnicy muszą opuścić płytę stadionu w wyznaczonym miejscu, 
 

• Maksymalna ilość zawodników dopuszczonych do startu w zawodach wynosi 150 

 

• Zawody zostaną rozegrane bez udziału publiczności. 
 

• Ze względu na ograniczenia ilościowe nie będzie możliwości dopisywania zawodników 
poza systemem zgłoszeń, 
 

• Każdy zawodnik startujący w zawodach musi być ubezpieczony, posiadać aktualne 
badania lekarskie Za powyższe odpowiedzialność ponoszą zgłaszające kluby. 
 

• Wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego 
dystansu w trakcie rozgrzewki oraz przygotowania do startu i opuszczania stadionu. 
 

• Trenerzy klubowi są odpowiedzialni za posiadanie środków dezynfekujących 

 

• Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem PZLA 

 

• Program minutowy zostanie ogłoszony 10.08.2020 ok. godziny 24.00 

 

                                                                              Organizator 
                                                                                      
 

                                               


