
 

   

 

Lublin, 24.01.2022 r. 

REGULAMIN 

HALOWYCH MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA  LUBELSKIEGO U14, U16, U18, U20, U23 – Lublin 2022  

Organizator: Lubelski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki. Impreza organizowana z środków 

finansowych Gminy Lublin. 

Termin i miejsce: 30 stycznia  2022 r. (niedziela) Lublin, hala LA Zespołu Szkół Elektronicznych  

w Lublinie, ul. Wojciechowska 38 

Program zawodów:  

Kobiety U18, U20, U23: 60 m, 60 m ppł, skok w dal, trójskok, skok wzwyż 

Mężczyźni U18, U20, U23: 60 m, 60 m ppł, skok w dal, trójskok, skok wzwyż 

Dziewczęta U14, U16: 60 m, skok w dal, skok wzwyż 

Chłopcy U14, U16: 60 m, skok w dal, skok wzwyż 

Początek zawodów: od godz. 11.00 

Projekt programu minutowego: 

11.00 60 m ppł K(serie na czas) 

11.10 60 m ppł M (serie na czas) 

11.30 60 m K (eliminacje) 

11.50 60 m M (eliminacje) 

12.10 60 m K (finały w poszczególnych kategoriach wiekowych) 

12.25 60 m M (finały w poszczególnych kategoriach wiekowych)  

12.40 Skok w dal K i M 

13.00 Skok wzwyż K i M 

13.20 Trójskok K i M  

Uczestnictwo: W zawodach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający ważne badania 

lekarskie i licencje  PZLA na 2022 r. Konkurencje biegowe – 60 m ppł K i M (serie na czas), 60 m K i M 

(eliminacje i finały). Zawodnicy  spoza Woj. Lubelskiego (obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 

zł od osoby, płatna gotówką  w biurze zawodów). 



 

Zgłaszające kluby potwierdzają przy zgłaszaniu w systemie ważnośd aktualnych badao lekarskich 

zawodników. 

Zalecenia: Zaleca się, aby w zawodach nie brali udziału zawodnicy, którzy w ostatnich 14 dniach mieli 

kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.  

Zgłoszenia przesyłamy wyłącznie na adres e-mail: mikolaj.marczyk90@gmail.com  

Zgłoszenia przesyłamy w następującej formule: 

 

 

Termin zgłoszeo: wyłącznie do dnia 29 stycznia 2022 r. (sobota) do godz. 12.00. Nie będzie 

możliwości zgłaszania w dniu zawodów.  

Finanse: koszty organizacji zawodów pokrywa LOZLA ze środków budżetowych Gminy Lublin. Koszty 

osobowe zgłaszające kluby.  

 

Postanowienia koocowe: 

1/ za ubezpieczenia od NWW odpowiedzialne są  kluby zgłaszające zawodników.  

2/ konkurencje odbędą się pod warunkiem udziału min. 3 startujących.  

3/ zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

4/ Interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatora.  

5/ Zawody wpisane wyłącznie do kalendarza LOZLA. 

6/ Program minutowy może ulec modyfikacji po weryfikacji zgłoszeo.  

7/ Nagrody: Medale przyznawane w kategoriach U14, U 16, U18, U20, U23. Dekoracje bezpośrednio 

po zakooczeniu poszczególnych konkurencji. 

         Organizator: LOZLA Lublin 

       

 

 

    

Konkurencja Nr start. Nazwisko Imię rok ur. Nazwa klubu 

np.:      

60 m 500 Kowalski Jan 2000 AZS UMCS Lublin 

60 m 501 Kowalska Anna 1999 MKS Agros Chełm 
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