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Mistrzostwa Województwa Małopolskiego U18, U20  

1. Cel imprezy: Popularyzacja lekkiej atletyki 

2. Kierownictwo: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki 

3. Organizator: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki 

4. Termin: 22.05.2022, godzina: 15.00 

5. Miejsce: Stadion klubu WKS Wawel Kraków, ul. Podchorążych 3, Kraków 

6. Warunki uczestnictwa: w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy z klubów małopolskich posiadający ważną 

licencje PZLA na 2022 r. w kategoriach wiekowych U18, U20. Dopuszcza się starty PK.  

7. Konkurencje: 

• U18 K/M: 100m ppł. K, 110m ppł. M, 100m, 200m, 400m, 400m ppł., 800m, 1500m, 3000m,  skok w 

dal , trójskok,  wzwyż, kula, oszczep, dysk, sztafeta 4*100m, sztafeta 4*400m 

• U20 K/M: 100m ppł. K, 110m ppł. M, 100m, 200m, 400m,400m ppł., 800m, 1500m,3000m, skok w 

dal , trójskok,  wzwyż, kula, oszczep, dysk, sztafeta 4*100m, sztafeta 4*400m 

8. Sposób i warunki rozgrywania konkurencji:  

a. w konkurencjach 100m, 100m ppł., 110m ppł. rozgrywane będą eliminacje i finały.  

b. W pozostałych konkurencjach biegowych rozgrywane będą serie na czas. 

c. W konkurencjach technicznych rozegrane zostaną od razu finały.  

d. sprzęt do rzutów zgodny z przepisami dla danej kategorii wiekowej. 

e. warunkiem rozegrania konkrecji jest zgłoszenie minimum 3 zawodników. 

f. Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie lub w 

jednej konkurencji indywidualnej i w dwóch sztafetach. Startujący w biegach dłuższych niż 400m 

mogą dodatkowo wystartować tylko w jednej sztafecie. 

g. W ramach mistrzostw odbędą się kwalifikacje sztafet do MPJ i MPJ mł.  

9. Zgłoszenia: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych PZLA Starter - https://starter.pzla.pl 

System zgłoszeń otwarty jest do dnia 20.05.2022r. do godz. 20.00. 

Obowiązkiem przedstawiciela klubu przy zgłaszaniu jest podanie aktualnych numerów startowych swoich 

zawodników. Za każdą zmianę numeru startowego klub zgłaszający zawodnika do zawodów będzie obciążony 

opłatą regulaminową określoną w pkt. 12. 

10. Opłata startowa:  

a. Dla klubów będących członkami MZLA: 

• Za zgłoszenie do każdej konkurencji – po 20 zł 

b. Dla klubów nie będących członkami MZLA: 

• za zgłoszenie zawodnika do każdej konkurencji - po 30 zł, 

c. Dla zawodników niezrzeszonych – po 40 zł od zgłoszenia 
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11. Nagrody: Trzy najlepsze wyniki w każdej konkurencji i w poszczególnych kategoriach wiekowych 

zawodników/czek z klubów województwa małopolskiego będą honorowane medalami. 

12. Opłaty regulaminowe:  

• za niedotrzymanie terminu zgłoszenia do zawodów opłata startowa 50,00 zł – zgłoszenia 

przyjmowane będą w biurze zawodów do godziny 10:00 w dniu zawodów. 

• za dokonanie zmiany numeru startowego po zamknięciu listy zgłoszeń - 30,00 zł od każdej zmiany 

numeru. 

13. Ubezpieczenie: zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 roku (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857) 

obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego 

zawodnik jest członkiem. 

14. Inne:   

a. Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że:  

• zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, zaakceptował go i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem 

zawodnika ze startu w zawodach.  

• zapoznał się z informacją organizacyjną oraz techniczną, zaakceptował ją i zobowiązuje się do jej 

przestrzegania. Nieprzestrzeganie ujętych w informacji organizacyjnej i technicznej zasad może 

skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.  

• zapoznał się z treścią regulaminem obiektu na którym przeprowadzone zostaną zawody 

zaakceptował go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

• wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video, a także 

publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach sprawozdawczych, wydawnictwach oraz w 

Internecie przez Małopolski Związek Lekkiej Atletyki,  

b. Interpretacja regulaminu należy do organizatora, 

c. Kwestie sporne rozstrzyga organizator. 
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