Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce
Słubice, dnia 08-10.06.2018 r.

Komunikat Organizacyjno-Techniczny
1. Kierownictwo:
 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie;
2. Strona internetowa Mistrzostw:
 www.lzs.pl
 www.sosirslubice.pl
 www.domtel-sport.pl
3. Termin i miejsce zawodów:
 08-10.06.2018 r.
 stadion olimpijski w Słubicach
4. Osoba odpowiedzialna z ramienia LZ LZS:
 Jan Graliński, tel. 607 981 347
 Ryszard Chustecki, tel. 516 048 852, e-mail: ryszard.chustecki@sosirslubice.pl
5. Sędzia Główny zawodów:
 Tomasz Lubowski (Zielona Góra)
6. Delegat Techniczny zawodów:
 Łukasz Makulec (Kicin)
7. Zgłoszenia:
 zamówienie na noclegi i wyżywienie oraz koszulki okolicznościowe
Mistrzostw należy składać u współorganizatora Mistrzostw - LKS LUBUSZ
Słubice do dnia 30.05.2018 r. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
komunikatu organizacyjnego Mistrzostw;
 zgłoszenia imienne: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych,
którywraz z instrukcją zamieszczony jest pod adresem: http.//www.domtelsport.pl/zgłoszenia/. System zgłoszeń otwarty będzie do godz. 20:00 w dniu
04.06.2018 r.
Uwaga: numery startowe nadaje Organizator zawodów.
8. Biuro zawodów:
 Klub "Olimpijczyka" SOSIR Słubice, tel. 957582501, a w trakcie zawodów –
wieżyczka sędziowska (wysokość linii mety).
9. Weryfikacja:
 weryfikacja zawodników odbędzie się w Klubie Olimpijczyka SOSiR Słubice,
ul. Sportowa 1 wg następującego schematu:
 08.06.2018 r. godzina: 15.00 – 19.00
 09.06.2018 r. godzina: 8.00 – 10.00
Szczegółowe warunki dopuszczenia do startu określa Regulamin Mistrzostw.
10. Procedura weryfikacji:
a) część sportowa:
 Kierownicy / trenerzy poszczególnych ekip otrzymają przy weryfikacji:
 komunikat organizacyjno-techniczny,

 projekt programu minutowego zawodów,
 komunikat końcowy zawodów dostępny będzie na stronach:
 www.domtel-sport.pl
 www.lzs.pl
 www.sosirslubice.pl
 www.slubice24.pl
b) część organizacyjna:
 kierownicy / trenerzy poszczególnych ekip odpowiedzialni za sprawy
organizacyjne otrzymają:
 skierowanie na zakwaterowanie,
 kartki żywnościowe,
 fakturę za wyżywienie / zakwaterowanie wg stawki pobytowej (internat
85,00 DS i hotel 95,00 PLN za osobodzień) oraz opłatę startową (20,00
PLN za zgłoszonego zawodnika).
11. Odprawa techniczna:
 Odprawa techniczna kierowników ekip dnia 08.06.2018 r. - piątek godz. 20.00 Klub Olimpijczyka im. Bronisława Malinowskiego, ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice
/ stadion - budynek główny /,
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo korekty projektu programu minutowego
po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń, a w czasie zawodów, po wcześniejszym
komunikacie, mogą także ulec zmianie godziny rozpoczęcia konkurencji.
12. Zakwaterowanie uczestników:
 Domy Studenta CP UAM Poznań, ul. Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice,
 Internat ZST Słubice, ul. Niepodległości 13, 69-100 Słubice,
 Hotel "Sportowy" SOSIR Słubice, ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice.
13. Wyżywienie uczestników Mistrzostw:
 piątek 08.06.2018 r.
 kolacja: 18.00 – 21.00 / w miejscu zakwaterowania /
 sobota 09.06.2018 r.
 śniadanie: 7.00 – 10.00 / w miejscu zakwaterowania /
 obiad: 12.00 – 15.00 / wszyscy : stadion - arkady /
 kolacja: 18.00 – 21.00 / w miejscu zakwaterowania /
 niedziela 10.06.2018 r.
 śniadanie: 7.00 – 10.00 / w miejscu zakwaterowania /
 obiad: 12.00 – 15.00 / wszyscy: stadion - arkady /
14. Uroczyste Otwarcie Mistrzostw:
 Uroczyste otwarcie Mistrzostw: 09.06.2018 r. ( sobota ), godz. 15.00
 stadion olimpijski SOSIR Słubice, ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice.
15. Transport:
 Ekipy na stadion dojeżdżają własnym środkiem transportu. Samochody osobowe i
autokary prosimy ustawiać na parkingu SOSIR (teren przyległy do stadionu, obok
hotelu "Sportowy").
 Najbliższe dworce PKS/PKP:
 PKS: Słubice, ul. Akademicka - komunikacja regionalna i komunikacja
miejska,
 PKP:
 Słubice, ul. Transportowa - komunikacja regionalna,
 Rzepin - komunikacja krajowa i międzynarodowa,
 Frankfurt/O - Niemcy - komunikacja międzynarodowa,

 Autostrada A2 - węzeł / zjazd m. Świecko / Słubice.
16. Dekoracja medalistów:
 zawodnicy i zawodniczki, którzy zajmą miejsca 1-3 zaproszeni będą do Biura
Dekoracji. Zbiórka do dekoracji odbywać się będzie wg harmonogramu - 15 minut
po zakończeniu konkurencji. Bardzo prosimy o punktualne przybycie celem
sprawnego przebiegu ceremonii dekoracji.
Dziękujemy.
17. Nagrody regulaminowe:
 zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej konkurencji otrzymają pamiątkowe
medale, a złoty medalista dodatkowo koszulkę Mistrza Polski LZS,
 zawodnicy i zawodniczki za zajęcie 1-3 miejsca w punktacji łącznej wg
lekkoatletycznych tabel punktowych / K i M / otrzymają pamiątkowe puchary,
 kluby i województwa w łącznej punktacji za miejsca 1-3 otrzymają pamiątkowe
puchary.
18. Opieka medyczna:
 podczas zawodów opieka medyczna będzie sprawowana przez Słubickie
Prywatne Pogotowie Ratunkowe / Ratownictwo Medyczne, ul. Drzymały 10e, 69100 Słubice, nr umowy NFZ 0401/0174/2014.
19. Projekt podziału konkurencji na dni:
 I dzień: 08.06.2018 r.
 przyjazd i zakwaterowanie ekip, pobranie skierowań, kart żywieniowych,
numerów startowych, weryfikacja zgłoszeń (15.00 - 19.00) - Klub
Olimpijczyka SOSIR Słubice, ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice
 odprawa techniczna kierowników ekip - godz. 20.00 - Klub Olimpijczyka
SOSIR Słubice, ul. Sportowa 1, budynek główny;
 II dzień: 09.06.2018 r. - I sesja startowa (dopołudniowa)
 godz. 8.00- chód: 5 km K i 10 km M
 godz. 10.00- 110 ppł M (el.), 100 ppł K (el.), 100 K (el.), 100 M (el.), w dal K,
młot K
 godz. 11.00- 110 ppł M (F), 100 ppł K (F), 100 K (F). 100 M (F), wzwyż M,
młot M.
 II dzień: 09.06.2018 r. - II sesja startowa (popołudniowa)
 godz. 15.00 - Ceremonia Otwarcia Mistrzostw - stadion główny SOSIR
(trybuna prosta),
 godz. 15.30 - 400 K i M, 1500 K i M, 2000 prz. K i M, 3000 prz. K i M,
4 x 100 K i M, w dal M, wzwyż K, oszczep K i M.
 III dzień: 10.06.2018 r. - III sesja startowa (dopołudniowa)
 godz. 10.00- 400 ppł K i M, 200 K i M, 800 K i M, 3000 K i M, 4 x 400 K i M,
trójskok K i M, dysk K i M, kula K i M.
/ - / Ryszard Chustecki

Życzymy miłego pobytu w Słubicach!
Lubuskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gorzowie Wlkp.

