
REGULAMIN 

Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego 

Międzyszkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych w Lekkiej Atletyce 

 
Organizatorzy:  
MKS „Junior” Złocieniec, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy,  

Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki 

Termin i miejsce:  
23.04.2021 r. o godzinie 13:00 – Stadion Miejski w Złocieńcu, ul. Połczyńska 1 

Program zawodów:  

Młodziczki (U16, U14) – 100 m, 300 m, 600 m, swd, swz, kula, oszczep, dysk, chód 3 km 

Młodzicy (U16, U14) – 100 m, 300 m, 1000 m, swd, swz, kula, oszczep, dysk, chód 5 km 

Juniorki i Juniorzy (w tym juniorzy młodsi) – 100 m, 300 m, 1000 m, chód 5 km, swd, swz, kula, 

oszczep, dysk (waga sprzętu osobna dla juniorów oraz juniorów młodszych) 

Sposób rozgrywania konkurencji:  

• Bieg na 100 m – eliminacje i finał, pozostałe biegi na czas 

• Konkurencje techniczne – zgodnie z przepisami PZLA  

Zgłoszenia:  

obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych pod adresem: http://starter.pzla.pl do 
21.04.2021 r. do godz.20:00. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach.  

opłata startowa – 10 zł od konkurencji 

W zawodach, w związku z ograniczeniami ilościowymi zawodników, udział mogą wziąć wy-
łącznie zawodnicy klubów MKS i UKS z województwa zachodniopomorskiego 

 
Nagrody:  
Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w swoich konkurencjach otrzymają medale. W rzu-

tach wyjątkowo ze względu na wagę sprzętu, medale osobno dla młodzików, juniorów młodszych i 

juniorów (M i K). Nagrody dotyczą tylko zawodników klubów MKS i UKS z województwa za-
chodniopomorskiego 

UWAGA!  

• W związku z sytuacją epidemiologiczną wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, trenerzy, 

sędziowie) muszą przekazać w sekretariacie zawodów dołączone do zgłoszenia Oświad-
czenie uczestników zawodów lekkoatletycznych ZZLA W 2021 (Za powyższe odpowie-

dzialność ponoszą zgłaszające kluby oraz wyznaczeni do zawodów sędziowie) 

• W związku z sytuacją epidemiologiczną Organizator nie zapewnia szatni ani przebieralni 

• W związku z sytuacją epidemiologiczną zawodnicy zobowiązani są do stawienia się na bocz-

nym boisku rozgrzewkowym o określonej godzinie. Na 10 minut przez rozegraniem konku-

rencji wyznaczony sędzia odprowadza zawodników na miejsce startu. Nie ma możliwości 

samodzielnego poruszania się po płycie stadionu.  

• Maksymalna ilość zawodników dopuszczonych do startu w zawodach wynosi 200 

• 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 dystan-

su w trakcie rozgrzewki oraz przygotowania do startu i opuszczania stadionu. 

• Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem PZLA 

• Program minutowy zostanie ogłoszony 21.06.2021 ok. godziny 24.00 

 



ORIENTACYJNY PROGRAM MINUTOWY: 
 

 

13.00     swd K U16  swz K   kula K+M   oszczep K 

13.30  chód K U16  swd K U18        oszczep M 

14.00  chód M+K U18        dysk K+M 

 

14.30      swd M U16 

    swd M U18 

 

15.00  100 K U16     swz M 

 100 K U18 

15.30  100 M U16 

 100 M U18  

15.45  300 K U16   

 300 K U18 

16.10  300 M U16   

 300 M U18 

 

16.35  100 K U16 F 
 100 K U18 F 
 100 M U16 F 
 100 M U18 F 

 

16.45  600 K U 16 

 600 K U 18 

16.50  1000 M U18 

 1000 M U16 

 

20 minut przed konkurencją obowiązkowo zbiórka zawodników na bramce 

(potwierdzenie startu, pomiar temperatury ciała) 


