
 

KLUB LEKKOATLETYCZNY 
„I S K R A„ Białogard 
78-200 Białogard  ul. Moniuszki 49 

NIP 672-17-87-275    mail: kl.iskra@interia.pl 
___________________________________________________________________________ 

 

Regulamin 

„Mityng Kwalifikacyjny KL Iskra” 

 

ORGANIZATOR:   Klub Lekkoatletyczny „Iskra” Białogard 
                               kontakt telefoniczny:   660-428-911  Grzegorz Rudzik 
                               kontakt mailowy:   kl.iskra@interia.pl  ,  g.rudzik@wp.pl  
 

TERMIN I MIEJSCE:   26.06.2021r. (sobota) Stadion im. Henryka Młynarczyka, 
ul. Moniuszki 49 Białogard,  godzina 16.00 (UWAGA! W zależności od liczby zgłoszeń 
konkurencje techniczne mogą zacząć się od godziny 15.00) 
 

KONKURENCJE:  

KOBIETY – 100m F, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 1000p 
(U16), 80mppł, 100mppł, 300mppł (U16), 400mppł, w dal, trójskok, wzwyż, kula, dysk, 
oszczep 
 
MĘŻCZYŹNI - 100m F, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 1000p 
(U16),  110mppł, 300mppł (U16), 400mppł, w dal, trójskok, wzwyż, kula, dysk, oszczep 
 

UCZESTNICTWO:   zawodniczki i zawodnicy z aktualnymi badaniami lekarskimi oraz 
ważną licencją zawodniczą PZLA na 2021r.  

 

ZGŁOSZENIA:   zgłoszenia wyłącznie elektronicznie w systemie DOMTEL do dnia 
24.06.2021r. do godz. 20.00 
 

ZASADY FINANSOWANIA:  Opłata startowa 15 zł za osobostart; koszty organizacji 
zawodów pokrywa organizator 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: 

- biegi na 100m – eliminacje i finał 

- w pozostałych konkurencjach biegowych serie na czas 

- konkurencje techniczne – zgodnie z przepisami PZLA  

- rozgrzewka wyłącznie na terenach zielonych wokół stadionu 



- przed wejściem na płytę boiska  pomiar temperatury i weryfikacja startujących 20 min 
przed rozpoczęciem konkurencji. Na 15 minut przed 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 
 
SPRAWY RÓŻNE: 
 
- każdy zawodnik startujący w zawodach musi być ubezpieczony, posiadać aktualne 
badania lekarskie. Za powyższe odpowiedzialność ponoszą zgłaszające kluby 
 
- zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego związanego z 
zapobieganiem COVID-19 
 
- w związku z sytuacją epidemiologiczną wszyscy uczestnicy zawodów (zawodnicy, 
trenerzy, sędziowie) muszą przekazać w sekretariacie zawodów dołączone do zgłoszenia 
oświadczenie dotyczące COVID-19 (za powyższe odpowiedzialność ponoszą 
zgłaszające kluby oraz wyznaczeni do zawodów sędziowie) 
 
- organizator nie zapewnia szatni, dostępne będą tylko przebieralnie 

- 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 

- przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się zgodnie z powszechnie 
obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych 
 
- program minutowy ukaże się 25 czerwca na stronie www.zzla.pl oraz profilu 
facebook KL Iskra (www.facebook.com/kl.iskra) 

 

 

Organizator: 

KL „Iskra” Białogard 

 

 


