R E G U L A M I N
LEKKOATLETYCZNYCH MISTRZOSTW LZS WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
* XVIII
XVIII DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS - MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2017
2017 *
CEL
a) Wyłonienie najlepszych zawodników / czek LZS Województwa Dolnośląskiego w poszczególnych kategoriach.
b) Klasyfikacja powiatów i gmin do punktacji ogólnej XVIII Dolnośląskich Igrzysk LZS.
ORGANIZATORZY
Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu.
Zrzeszenie LZS Powiatu Zgorzelec.
MKS „OSA” Zgorzelec.
CSiR Zgorzelec.

TERMIN I MIEJSCE
24 maja 2017 roku ( środa ) Stadion Miejski Zgorzelec ul. Maratońska.
godz. 10:45
godz. 11:00

otwarcie zawodów.
początek konkurencji - zgodnie z programem minutowym.

Zgłoszenia zawodniczek i zawodników, zgodnie z zał. wzorem do 19 maja 2017 r. na e-mail: lzs@neostrada.pl
L.p.

Kategoria

1.
2.

Juniorka młodsza
Junior

Konkurencja
100 m, 200 m
oszczep, kula

UDZIAŁ
juniorki i juniorzy młodsi
juniorki i juniorzy

Nazwisko i imię
Kowalska Ewa
Nowak Kamil

Klub

Szkoła

MKS „OSA” Zgorzelec
„
„

-

Gmina
Zgorzelec
„

ur. 2001 - 2000
ur. 1999 - 1998

KONKURENCJE
juniorki młodsze

: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m , w dal , wzwyż , kula, dysk ,oszczep.

juniorki starsze

: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep.

juniorzy młodsi

: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep.

juniorzy

: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, w dal , wzwyż, kula, dysk , oszczep.

Zawodnik i zawodniczka mają prawo startu maksymalnie w 2 konkurencjach ( biegi na 800 m i 1500 m traktowane są jako
2 konkurencje - zgodnie z przepisami PZLA).

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

NAGRODY
nagrody honorowe : medale, statuetki i dyplomy.

FINANSOWANIE
Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zabezpiecza częściowe koszty organizacyjne i nagród honorowych w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Koszty uczestnictwa pokrywają jednostki delegujące swoich reprezentantów.

RÓŻNE
•
Uczestnicy muszą posiadać ważny dokument potwierdzający datę urodzenia i zamieszkania
•
•
•
•
•

( legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport ).
Aktualne badania lekarskie.
Ubezpieczenie od NW wg zasad określonych przez DZ LZS lub we własnym zakresie.
Obowiązują przepisy PZLA ( waga sprzętu ).
W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.
Wpisowe do finału dolnośląskiego 12 zł. od osoby. Zgłoszenia ilościowe osób do dnia 19 maja 2017 roku
ORGANIZATORZY

