Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń” Ruda Śląska
41-706 Ruda Śląska ul. Energetyków 15
32 340-83-03; +48 502-570-574
www.tlpogon.pl
e-mail: tlpogon@vp.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizator: Śląski Związek Lekkiej Atletyki, TL „Pogoń” Ruda Śląska,
2. Miejsce i termin: Stadion MOSiR Ruda Śląska ul. Czarnoleśna

29-30 września 2018 godz. 1100
chód i młot godz. 1030
3. Konkurencje:
KOBIETY:
100m, 300m, 600m, 1000m, 80m ppł, 200m ppł, 4x100m, chód 3km, w dal, wzwyż,
tyczka, kula, dysk, oszczep, młot
Sztafeta szwedzka i olimpijska OPEN, 5-bój, 7-bój (S, U20, U16)
MĘŻCZYŹNI:
100m, 300m, 600m, 1000m, 2000m, 110m ppł, 200m ppł, 4x100m, chód 5km, w dal,
wzwyż, tyczka, kula, dysk, oszczep, młot
Sztafeta szwedzka i olimpijska OPEN, 5-bój, 10-bój (S, U20, U16)
4. Punktacja Ligi Młodzików: Drużynie zalicza się 15 najlepszych wyników wg. Tabeli
Ligi Młodzików.
5. Zgłoszenia: System elektroniczny „START” do dnia 27.09.2018 r. do godziny 2000.
6. Uczestnictwo: Każdy zawodnik musi posiadać aktualną licencję.
 W jednej konkurencji może startować max 5 zawodników z jednego klubu
 Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji i jednej sztafecie
 Klub może wystawić w lidze max. po 2 sztafety K i M (nie dot. Mistrzostw Śląska)
 Warunkiem sklasyfikowania jest wystawienie przez Klub zawodników do min. 5
konkurencji (łącznie K i M)
7. Opłata startowa: 10 zł. Start PK – 15 zł.
8. Nagrody: W lidze młodzików puchary dla drużyn z miejsc I –VI, medale dla 25
zawodników z miejsc I-III.
W sztafetach i wielobojach medale za miejsca I-III.
9. Inne:
 Za ubezpieczenie uczestników NNW są odpowiedzialne zgłaszające kluby. Za aktualne
badania zawodników są odpowiedzialni kierownicy ekip lub zgłaszający trenerzyopiekunowie.






W biegach obowiązują podwójne numery startowe.
Obowiązuje długość kolców 6 mm.
We wszystkich konkurencjach „bramka” w budynku na wysokości mety.
Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych i publikację wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO).

