KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Strefa Jeleniogórska XVIII Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 2017
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Powiatu Lwóweckiego w Lekkiej Atletyce
_______________________________________________________________________________________________________________________

Organizatorzy:
-

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Lwówku Śląskim
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim
ZSE-T w Rakowicach Wielkich
Urząd Miasta i Gminy w Lwówku Śląskim
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim

-

26 kwietnia 2017 r. godz. 10:00 - Mini Stadion Lekkoatletyczny przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku
Śląskim ul. Jana Pawła II 35 i Stadion w Lwówku Śląskim, ul Kościuszki 3.

-

popularyzacja lekkiej atletyki w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym
wyłonienie uczestników finału dolnośląskiego
punktacja gmin i powiatów do XVIII Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 2017

-

w zawodach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy reprezentujący gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i
jednostki LZS będące członkami Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS, Powiatowych i Gminnych Zrzeszeń LZS
oraz mieszkańcy wsi i miast.
zawodniczki/cy startują wyłącznie w swoich kategoriach wiekowych
zgłoszenia imienne zawodniczek i zawodników do poszczególnych konkurencji prosimy przesyłać na adres
e-mail: lzs@neostrada.pl (w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r.) na miejscu zawodów 26 kwietnia 2017 r.
wyłącznie w godz.: 9:15- 9:45 !

Termin i miejsce:

Cel imprezy:

Uczestnictwo:

-

KATEGORIE

WIEKOWE

(Konkurencje)
Juniorki młodsze (2001/2000) Juniorki (1999/1998) + 1997

Juniorzy młodsi (2001/2000)

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,
skok w dal, skok wzwyż, kula, oszczep

Juniorzy (1999/1998) + 1997

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,
skok w dal, skok wzwyż, kula, oszczep

Klasyfikacja:
Indywidualna w poszczególnych konkurencjach i kategoriach ( I-VIII m. - 9,7,6,5,...,1 pkt.) . Łączna suma punktów pomocniczych zadecyduje
o kolejności powiatów i gmin do klasyfikacji ogólnej igrzysk.
Finanse:
-

koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy
koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące
nagrody: honorowe (medale i dyplomy w poszczególnych konkurencjach I-III m)
najlepsi w konkurencjach i poszczególnych kat. wiekowych
uzyskają prawo startu w finale dolnośląskim zawodów LA dnia 24 maja w Zgorzelcu
zawody dofinansowane ze środków:
■ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
■ Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Postanowienia końcowe:
obowiązkowo lista startowa zawodników potwierdzone przez dyrektora szkoły/prezesa klubu o braku
przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych i podpisana przez opiekuna,
uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości, potwierdzający datę urodzenia i miejsce
zamieszkania oraz aktualne badania lekarskie ( za badania lekarskie odpowiedzialny jest opiekun )
uczestnicy muszą być ubezpieczeni od następstw NW ( odpowiedzialny jest opiekun )
zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA
Zawodnik/zawodniczka mają prawo startu maksymalnie w 2 konkurencjach ( biegi na 800m
i 1500m traktowane są jako 2 konkurencje )
poszczególne konkurencja zostaną przeprowadzone przy min. trzyosobowej obsadzie ( decyduje sędzia główny
zawodów )
w sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów w porozumieniu z organizatorami
inne sprawy zgodnie z regulaminem ogólnym i szczegółowym zawodów lekkoatletycznych XVIII Dolnośląskich
Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 2017
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i wypadki powstałe w trakcie zawodów

UWAGA ! W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zawody mogą być przełożone na inny termin,
o czym uczestniczące ekipy (zgłoszone w terminie) zostaną powiadomione telefonicznie.
ORGANIZATORZY

