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V MIKOŁAJKOWY MITING LEKKOATLETYCZNY 

REGULAMIN 

Zawody współfinansowane  ze środków Gminy Miasto Szczecin. 

ORGANIZATOR 

Uczniowski Klub Sportowy MKL Szczecin ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin.  

Kierownik zawodów: Marta Młynarczyk tel. 691 917 401, uks.mkl-szczecin@wp.pl  

WSPÓŁORGANIZATOR 

Międzyszkolny Klub Sportowy “KUSY” Szczecin  

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

o NIEDZIELA 11.12.2022 godz. 13.00  

o Hala Lekkoatletyczna MOSRiR ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin 

KONKURENCJE K + M 

U 12 - 60m, 600m, skok w dal strefa, skok wzwyż 

U 14 - 60m, 600m, skok w dal strefa, skok wzwyż 

U 16 – 60m, 600m, skok w dal, skok wzwyż 

 

ZGŁOSZENIA  
 
Liczba zawodników startujących w zawodach jest ograniczona do 160 osób. Po osiągnięciu limitu zgłoszenia zostaną 

zamknięte. 
 
• Dla zawodników z licencją PZLA elektronicznie poprzez system Domtel-Sport do dn. 08.12.2022  do godz. 20.00  

• Dla zawodników bez licnecji PZLA zgłoszenia mailem do dn. 08.12.2021 do godz. 20.00  na adres osemka.@police.pl  

• W dniu zawodów nie będzie możliwości dokonywania zmian w zgłoszeniach oraz dopisywania zawodników!. 

• Program minutowy bedzie podany w piątek 9.12.2022  do godz. 15.00 

 
ZASADY FINANSOWANIA 
 
• Opłata startowa: 10 zł od zgłoszonego zawodnika. Płatność w biurze zawodów.  

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

Ø Klub może zgłosić do zawodów reprezentację max.15-osobową. 

Ø Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach. 

Ø W zawodach startują wyłącznie zawodnicy kat. U12 2012/2011, U14 2010/2009, U16 2008/2007 

 

NAGRODY 
 

Ø Wszyscy startujący zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale oraz słodką niespodziankę. 
Ø Dekoracja za miejsca 1-3 w poszczególnych konkurencjach z podziałem na kat. wiekowe  
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SPOSÓB ROZGRYWANIA KONKURENCJI 

Ø Zawody przeprowadzone zostaną wg przepisów PZLA przy udziale sędziów ZZLA. 
Ø W biegu na 60m serie na czas oraz finały A,B,C,. Serie finałowe ustalane będą na podstawie wyniku uzyskanego     

w seriach eliminacyjnych. 

Ø W biegach na 600m - serie na czas. 

Ø W skoku wzwyż  wysokość początkowa K-90 cm  M-100cm  

Ø W skoku w dal 3 próby. 
 

INNE: 

Ø Trener odpowiada za bezpieczeństwo swoich zawodników.  

Ø W hali obowiązuje obuwie sportowe. Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. 

Ø Dla uczestników zawodów zostanie udostępniona szatnia. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w 

szatniach  i na obiekcie. 

Ø Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub listy, oświadczenia potwierdzone przez pielęgniarkę 

szkolną za które są odpowiedzialni trenerzy poszczególnych ekip. Za ubezpieczenie zawodników odpowiada 

zgłaszający klub.  

Ø Zgłoszenie zawodników do zawodów traktowane jest jako: 

o przyjęcie warunków regulaminu zawodów 

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów. 

o wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, 

radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz podmiot wspierający tj. Gminę 

Miasto Szczecin 

Ø Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem. 

Ø Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator. 

Ø Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie a ostateczna jego interpretacja przysługuje wyłącznie 

organizatorowi. 

 

 


