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KMKL Sztorm Kołobrzeg
XXII Memoriał Michała Barty
Mistrzostwa Województwa MKS i UKS
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Organizator • KMKL Sztorm Kołobrzeg , I LO Kołobrzeg im. Mikołaja Kopernika
Współorganizatorzy • Urząd Miasta w Kołobrzegu • Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu,
Kołobrzegu
Agnieszka i Dariusz TRAFASOWIE – Shuum Boutiqe Wellnes Hotel, Barbara i Robert
GAUEROWIE - Wydawnictwo „KAMERA”
Termin • 19.09.2020r. godzina 15.00 (sobota)
Miejsce • Stadion im Michała Barty Kołobrzeg Łopuskiego 42
Konkurencje • Kobiety: 100m, 200m, 300 m, 400m, 600m, 800m, 1500m, 80ppł 100ppł,
wzwyż, w dal, kula, oszczep, dysk, • Mężczyźni: 100m, 200m, 300 m, 400m, 800m, 1000m
, 1500m, 110ppł, wzwyż, w dal, , kula, oszczep, dysk,
Uczestnictwo • Do startu upoważnieni są zawodnicy z ważnym badaniem lekarskim
le
oraz
numerem startowym
Zgłoszenia • Zgłoszenia tylko w elektronicznym systemie www.domtel-sport.pl
www.domtel
do dnia
17.09.2020 godz. 20.00
Opłata Startowa • Opłata startowa wynosi 15 zł za osobostart. Zgłoszenia w dniu
zawodów 20zł. Zgłoszenie do drugiej konkurencji wytrzymałościowej 30 zł
Zasady udziału • Wszystkie konkurencje biegowe będą rozgrywane w seriach na czas,
• W konkurencjach rzutowych i biegach płotkarskich obowiązuje sprzęt właściwy dla
danej kategorii wiekowej
W memoriałowym konkursie rzutu
rzutu oszczepem organizator zastrzega sobie weryfikację
zgłoszeń
Nagrody finansowe w rzucie oszczepem za 6 pierwszych miejsc.

• UBEZPIECZENIE: zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 roku obowiązek
ubezpieczenia
ia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego
zawodnik jest członkiem
XIII.
Konkurencje w ramach Mistrzostw MKS i UKS:
U 14: 60 m ppł DZ 80m ppł CH, wzwyż 4 x 100m (K .M)
U16: 80 m ppł, K 110 m ppł CH skok wzwyż, wieloskok, 4 x 100 m (K, M)
U 20 : wzwyż , trójskok, płotki (100m K, 110m M ), 4 , 100m łącznie U18 i U20 (K,M)

Uwaga: Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie
obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. • W związku z
sytuacją epidemiologiczną 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 w miejscach wyznaczonych. 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 18.09.2020 ok. godziny 22.00

