PZLA MISTRZOSTWA POLSKI U23 W BIEGU NA 10 000M
Ruda Śląska, 19 maja 2018
Regulamin
1. Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce
19 maja 2018, stadion lekkoatletyczny MOSiR Ruda Śląska, ul. Czarnoleśna, 41-709 Ruda Śląska
Rozpoczęcie PZLA Mistrzostw Polski U23 w biegu na 10 000m – 18:00.
3. Organizator
Towarzystwo Lekkoatletyczne "Pogoń" Ruda Śląska
Ul. Energetyków 15, 41-706 Ruda Śląska, telefon: 32 340-83-03/ 502-570-574.e-mail: tlpogon@vp.pl
4. Konkurencje
10 000m Kobiet i Mężczyzn
Konkurencje rozgrywane w innych terminach:
wieloboje

1-2 czerwca

Suwałki

główne MP

30 czerwca - 1 lipca

Sieradz

chód 20 km

25 sierpnia

Gdańsk

(100, 200, 400, 800, 1 500, 5 000, 100 ppł. K, 110
ppł. M, 400 ppł., 3000 prz., wzwyż, w dal, trójskok,
tyczka, kula, dysk, oszczep, młot, 4x100, 4x400)

5. Warunki uczestnictwa
W PZLA Mistrzostwach Polski U23 w biegu na 10 000m prawo startu mają zawodnicy urodzeni w latach 19961998 posiadający ważną na sezon 2018 licencją zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
W zawodach Systemu Sportu Młodzieżowego prowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki mogą
uczestniczyć zawodnicy posiadający:
▪ numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 388),
▪ ważną na sezon 2018 licencją zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki
potwierdzającą uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZLA,
▪ aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki.
6. Klasyfikacja drużynowa klubów
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa klubów osobno dla kobiet i mężczyzn.
Wynik klubu zostaje ustalony na podstawie sumy trzech najlepszych czasów zawodniczek lub zawodników
z danego klubu.
Wygrywa drużyna klubowa, która osiągnie najniższy łączny czas 3 zawodniczek lub zawodników.
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji drużynowej klubów jest sklasyfikowanie w biegu minimum trzy
drużyny klubowe kobiet lub mężczyzn.
7. Punktacja SSM
Punktuje się 8 miejsc wg. zasady: I-25, II-21, III-18, IV-16, V-14, VI-12, VII- 10, VIII-8.
W ramach SSM w MP U23 punktowane są 3 konkurencje.
8. Nagrody
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy i drużyny klubowe otrzymują medale.

Dodatkowe nagrody finansowe zabezpieczone przez organizatora TL "Pogoń" Ruda Śląska:
I miejsce – 700 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsce – 400 zł, IV –VI miejsce – 200 zł brutto.
9. Zgłoszenia
Do PZLA Mistrzostw Polski U23 w biegu na 10 000m obowiązuje wyłącznie system „Starter PZLA”.
System zgłoszeń otwarty będzie do godziny 12:00 w dniu 14 maja 2018.
10. Weryfikacja
Każdy klub musi wydrukować kartę zgłoszenia z systemu. Na karcie znajdują się pola potwierdzenia startu
zawodników.
Skan karty potwierdzenia startu zawodników w PZLA MP U23 w biegu na 10 000m należy przesłać na adres
e-mail: delegat@ckspzla.pl w dniu 19.05.2018 r. do godziny 15.00.
Odbiór numerów startowych w dniu 19.05.2018 r. w godzinach 15.00-16.00 w biurze zawodów na stadionie
lekkoatletycznym MOSiR Ruda Śląska, ul. Czarnoleśna, 41-709 Ruda Śląska.
BRAK

PRZESŁANEGO

POTWIERDZENIA

W

WYZNACZONYM

TERMINIE

BĘDZIE

SKUTKOWAĆ

SKREŚLENIEM ZAWODNIKA Z LIST STARTOWYCH
11. Zasady finansowania
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.
Zgłoszenie zawodnika po terminie wiąże się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.
12. Noclegi wyżywienie
Zamówienia na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres organizatora w terminie przez niego określonym
w komunikacie organizacyjnym.
W zamówieniach należy uwzględniać podział na kobiety i mężczyzn oraz określić liczbę posiłków.
13. Uwagi
▪ Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminu.
▪ Zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw
nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
▪ Zawodnicy startujący w PZLA Mistrzostwach Polski U23 w biegu na 10 000m zobowiązani są do
występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start w ubiorach
reprezentacji Polski).
▪ Start w numerach startowych nadanych przez Organizatora.
Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
„PZLA Mistrzostw Polski U23 w biegu na 10 000m" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

