
                       

 

 

   Mistrzostw Województwa MKS i UKS 

Organizator:     KMKL Sztorm Kołobrzeg 

Współorganizator: WSZS w Szczecinie

Termin:  29.04 2023 godzina  15

Miejsce: Stadion im. Michała Barty  Kołobrzeg ul: Łopuskiego  42

Konkurencje: Kobiety (U 16

3000 m, chód 5000m,  wzwyż, w dal, kula, oszczep, dys

Mężczyźni: (U16 U18 U20) 100m F, 300 m, 1000m, wzwyż, w dal, 

chód 5 km 

Dzieci (dz i ch U14) 100m, 300 m,

Uczestnictwo: Do startu upoważnieni są zawodnicy z ważnym badaniem lekarskim

Startujących ubezpiecza zgłaszający 

6.03.1996r.  

Zgłoszenia: Zgłoszenia tylko w elektronicznym systemie 

27.04.2023  godz. 18 
00 

 

Opłata Startowa: Opłata startowa wynosi 1

zawodów 25 zł.  

Zasady udziału: Wszystkie konkurencje biegowe  będą rozgrywane w seriach na czas. 

Bieg na  100 m  z finałem. 

dla danej kategorii wiekowej

Nagradzanie: Medalami nagradzani będą zawodnicy w 

Zawodnik otrzyma medal tylko w jednej konkurencji. Inne starty pk. W przypadku nie 

wykazania startu pk w zgłoszeniu

nagrody według osobnego komunikatu

                                        

  Regulamin 

Mistrzostw Województwa MKS i UKS 

 

KMKL Sztorm Kołobrzeg  

WSZS w Szczecinie,  Urząd Miasta w Kołobrzegu  

29.04 2023 godzina  15
30 

(sobota) 

Stadion im. Michała Barty  Kołobrzeg ul: Łopuskiego  42-44 

U 16 U18 U20) 100m F, 300 m, 600m, (1000m juniorki) chód 

wzwyż, w dal, kula, oszczep, dysk 

100m F, 300 m, 1000m, wzwyż, w dal, kula, oszczep, dysk

300 m, 600 m w dal strefa, kula, chód 2000 m

Do startu upoważnieni są zawodnicy z ważnym badaniem lekarskim

Startujących ubezpiecza zgłaszający – podstawa prawna Dz. Nr 25 poz. 7 

Zgłoszenia tylko w elektronicznym systemie www.domtel

Opłata startowa wynosi 17 zł za osobostart. Zgłoszenia w dniu 

Wszystkie konkurencje biegowe  będą rozgrywane w seriach na czas. 

 W konkurencjach rzutowych obowiązuje sprzęt właściwy 

dla danej kategorii wiekowej.  

nagradzani będą zawodnicy w każdej kategorii wiekowej.

Zawodnik otrzyma medal tylko w jednej konkurencji. Inne starty pk. W przypadku nie 

w zgłoszeniu:  każdy start będzie traktowany  jako pk.

g osobnego komunikatu.  
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(1000m juniorki) chód 

kula, oszczep, dysk, 

, chód 2000 m 

Do startu upoważnieni są zawodnicy z ważnym badaniem lekarskim.  

podstawa prawna Dz. Nr 25 poz. 7 z dnia 

www.domtel-sport.pl do dnia 

zł za osobostart. Zgłoszenia w dniu 

Wszystkie konkurencje biegowe  będą rozgrywane w seriach na czas. 

W konkurencjach rzutowych obowiązuje sprzęt właściwy 

każdej kategorii wiekowej. 

Zawodnik otrzyma medal tylko w jednej konkurencji. Inne starty pk. W przypadku nie 

jako pk. Dodatkowe 


