REGULAMIN
MISTRZOSTW WARSZAWY W LEKKIEJATLETYCE DZIECI W RAMACH WARSZAWSKIEJ
OLIMPIADY MŁODZIEŻY
1.

ORGANIZATORZY : WMOZLA, AKL „Ursynów”

2.
KONTAKT :
Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów”
ul. Ciszewskiego 10 p.101, 02-786 Warszawa tel/fax 593 16 20 / 604 201 797, email:akl@sggw.pl
3.
TERMIN i MIEJSCE :
16.06.2014 (poniedziałek) godzina 16:00
Warszawa – Ursynów, ul. Małcużyńskiego 4, boisko sportowe Szkoły Podstawowej nr 336 (bieżnia 200m)
(Mapa dojazdu dostępna na stronie www.aklursynow.pl)
4.

PROGRAM ZAWODÓW :

o

Skok w dal

o

Rzut piłeczką palantową

o

Bieg na 60m

o

Bieg na 300m

o

Bieg na 600m

o

Bieg sztafetowy 4 x 50m

Szczegółowy program minutowy zawodów zostanie przedstawiony w dniu zawodów .
5.
WARUNKI UCZESTNICTWA :
Zawodnicy i zawodniczki klubów warszawskich zrzeszonych w WMOZLA, posiadający aktualne badania lekarskie.
Uczestnicy mogą startować tylko w jednej konkurencji indywidualnej + sztafeta
6.
NAGRODY i PUNKTACJA:
Indywidualnie za miejsca I-III miejsce medale
Punktacja WOM: I m miejsce 3 pkt
II m miejsce 2 pkt
III m miejsce 2 pkt
Pozostałe miejsca 1 pkt
7.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy:
jzor@wp.pl
W zgłoszeniu zbiorczym należy podać imię , nazwisko, rok ur., przynależność klubową, konkurencję.
Zgłoszenia w formie elektronicznej są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do piątku 14.06.2014
do godziny 20:00.
Zgłoszenia dodatkowe do WOM - w dniu imprezy od godziny 15:00 do 15:45 w sekretariacie zawodów
8.
SEKRETARIAT:
Zlokalizowany będzie w pobliżu startu, czynny w dniu zawodów od godz. 15:00
9.
KARTKI STARTOWE:
Karty startowe uprawniające do startu w zawodach WOM odbierają przedstawiciele klubów w godzinach 15:00 –
15:45 w sekretariacie zawodów.
Zawodnicy zgłaszają się na start z wypełnioną przez organizatora kartką startową.
10.
UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW:
Zgodnie z art.52 obowiązującej ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 19.01.1996 obowiązek ubezpieczenia zawodników
od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu spoczywa na klubach.
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