
Jesienne Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego LDK!

Organizator: Uczniowski Klub Lekkoatletyczny
dów Ryszard Kamiński, tel. 601 236 531
 

Współorganizatorzy: Zachodniopomorski Zwi
 
Miejsce i termin zawodów: Stadion Miejski im. 
15.10.2022 r. godz. 13:00 
 
Konkurencje K + M :  
U14 – 80 m ppł/100 m ppł; 100 m; 300 
U16 – 80 m ppł/110 m ppł; 100 m; 300 m; 600 m / 1000 m; wzwy
U18 - 100 m; 300 m; 600 m / 1000 m; wzwy
 
Konkurencje dodatkowe :  
Istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych konkurencji (PK) pod warunkiem udziału minimum 3 zawodn
ków. 
 
Zawody I klasy - zgłoszone do kalendarza PZLA

 
Zasady finansowania – Wpisowe: 10 zł 
15 zł od konkurencji. 
 
Zgłoszenia do zawodów:   
udział zawodników z licencją PZLA - do dnia 
mailem (U12) na adres osemka@police.pl
 
W dniu zawodów nie będzie możliwo

ków. 

 
Warunki uczestnictwa:  

• prawo startu - 2005/2006 U18, 
kurencjach 

• Zawodnicy startują obowiązkowo z

go numeru nie zostanie dopuszczony do startu. 

 
Sposób rozgrywania konkurencji:  

• w biegach na 60 m; 100 m; 80 m ppł; 100 m ppł i 110 m ppł
• rzut piłeczką palantową po 3 próby
• na zawodach będzie można uzyska
• pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZLA
• zbiórka do konkurencji biegowych na 1

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego LDK!
Szczecin, 15 październik 2022 

 
Uczniowski Klub Lekkoatletyczny Ósemka Police, ul. Piaskowa 99, 72-0

531, osemka@police.pl  

Zachodniopomorski Związek Lekkiej Atletyki, Lekkoatletyka dla każ

Stadion Miejski im. Wiesława Maniaka w Szczecinie, ul. Litewska 20

 m; 600 m / 1000 m; wzwyż; skok w dal strefa; rzut piłeczk
100 m; 300 m; 600 m / 1000 m; wzwyż; skok w dal; pchnięcie kul

100 m; 300 m; 600 m / 1000 m; wzwyż; skok w dal; pchnięcie kulą 

 przeprowadzenia dodatkowych konkurencji (PK) pod warunkiem udziału minimum 3 zawodn

kalendarza PZLA 

zł od konkurencji. Zawodnicy spoza województwa

do dnia 13.10.2022 do godz. 20:00 elektronicznie na 
osemka@police.pl  

żliwości dokonywania zmian w zgłoszeniach oraz dopisywania zawodn

, 2007/2008 U16, 2009/2010 U14. Zawodnik ma prawo startu w 

ązkowo ze zgłoszonymi numerami startowymi. Zawodnik bez zgłoszon

go numeru nie zostanie dopuszczony do startu.  

; 80 m ppł; 100 m ppł i 110 m ppł rozgrywane będą serie na czas
 po 3 próby 

na uzyskać maksymalnie II klasę sportową 
asady zgodnie z przepisami PZLA 

biegowych na 15 min przed startem na bramce u sędziego

 

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego LDK! 

010 Police, kierownik zawo-

Lekkoatletyka dla każdego! 

Litewska 20,  

rzut piłeczką palantową 
ęcie kulą 

 przeprowadzenia dodatkowych konkurencji (PK) pod warunkiem udziału minimum 3 zawodni-

Zawodnicy spoza województwa zachodniopomorskiego 

ektronicznie na stronie DOMTEL, lub e-

ci dokonywania zmian w zgłoszeniach oraz dopisywania zawodni-

Zawodnik ma prawo startu w dwóch kon-

numerami startowymi. Zawodnik bez zgłoszone-

ą serie na czas 

dziego 



 

 
Inne:  

• zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, za które są odpowiedzialni trenerzy poszczegól-
nych ekip, 

• za ubezpieczenie zawodników odpowiada zgłaszający klub, 
• za rzeczy pozostawione na obiektach organizator nie ponosi odpowiedzialności, 
• w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

 
 
 


