16. MISTRZOSTWA
DZIECI i MŁODZIEŻY
w lekkiej atletyce
XVI Mistrzostwa Euroregionu Pro Europa Viadrina
SŁUBICE, 5 października 2018
REGULAMIN
1. CEL ZAWODÓW:
 Zachęcenie szerokiej grupy dzieci i młodzieży szkolnej do czynnego spędzenia
wolnego czasu – „JESTEM AKTYWNY – BĘDĘ ŻYŁ AKTYWNE”,
 Rozwijanie sieci współpracy transgranicznej szkół po obu stronach Odry : „Sport
bez granic”,
 Uczczenie 100 – rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
 Promocja Gminy Słubice, województwa lubuskiego w Polsce i Euroregionie.
2. MIEJSCE I TERMIN:
 stadion olimpijski Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
ul. Sportowa 1, 69 – 100 Słubice, 05.10.2018r. / piątek / godzina 11,00.
3. Partnerzy Mistrzostw:
 Polski Związek Lekkiej Atletyki w Warszawie
 Marszałek Województwa Lubuskiego
 Burmistrz Słubic / Starosta Słubicki
 Dyrektor Euroregionu „Pro Europa Viadrina” w Gorzowie Wlkp.
4. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
 Lubuski Klub Sportowy „LUBUSZ” Słubice
 Miejski Związek Sportowy we Frankfurcie/O,
 Lubuski Związek Lekkiej Atletyki w Zielonej Górze,
 Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach
5. PROGRAM ZAWODÓW:
 K. Dziewczęta starsze U14 - 2005 – 2006 / 12 – 13 lat,
 60, 80pł., 300, 1000, w dal (strefa), p.pal (150 g),
 K. Młodziczki U16 – 2003 - 2004 / 14-15 lat
 100, 100pł., 300, 1000, w dal, wzwyż, kula (3kg), dysk (0,75 kg),
oszczep (500g), młot (3 kg),

 K. Juniorki mł. U18 – 2001 - 2002 / 16-17 lat
 100, 100pł., 400, 800, 1500, w dal, wzwyż, kula (3kg), oszczep (500g), dysk (1
kg), młot (3 kg).
 M. Chłopcy starsi U14 - 2005– 2006 / 12-13 lat
 60, 100pł., 300, 1000, w dal (strefa), p. pal (150g).
 M. Młodzicy U16 – 2003 - 2004 / 14-15 lat
 100, 300, 600, 1000, , w dal, wzwyż, kula (5 kg), dysk (1 kg), oszczep (600g),
młot (5 kg).
 M. Juniorzy mł. U18 – rocznik 2001 - 2002 / 16-17 lat
 100, 400, 800, 1500, w dal, wzwyż ,dysk (1,5 kg),oszczep (700g), kula (5kg),
młot (5 kg).
6. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
 w zawodach prawo startu mają dzieci i młodzież w poszczególnych kategoriach
wiekowych zgodnie z programem zawodów,
 zawodniczka /zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych
zgodnie ze zgłoszeniem.
7. TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZENIA:
 imienne zgłoszenie obowiązuje wyłącznie systemem zgłoszeń elektronicznych,
który wraz z instrukcją zamieszczony jest pod adresem:http://www.domtelsport.pl/zgłoszenia/. System zgłoszeń otwarty jest od dnia 25 września 2018r do
godziny 20,00 w dniu 03.10.2018r. W przypadku problemów ze zgłoszeniem
prosimy o kontakt z organizatorem: Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Słubicach Spółka z o.o., ul. Sportowa 1, 69 – 100 Słubice, fax (095) 758 4778, tel.758
2501, e-mail: ryszard.chustecki@sosirslubice.pl podając imię i nazwisko dziecka
/zawodnika, rok urodzenia / szkołę / klub oraz konkurencję zgodną z
regulaminem.
8. SYSTEM I SPOSÓB PRZEPROWAZENIA ZAWODÓW:
 zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZLA oraz ustaleniami
niniejszego regulaminu.
9. NAGRODY:
 Najlepsi zawodnicy za uzyskane wyniki open otrzymają pamiątkowe puchary
( po jednym w każdej kategorii wiekowej K i M. Razem – 6 pucharów ),
 w konkurencjach indywidualnych za zajęcie I – go miejsca – okolicznościową
koszulkę z logo „Sport Bez Granic”,
 ponadto za miejsca I - III - pamiątkowe medale – Mistrzostw.
10. KOSZTY UDZIAŁU W ZAWODACH:
 koszta organizacyjne pokrywa organizator a koszta osobowe startujace
reprezentacje szkolne / klubowe
 opłata startowa – opłata regulaminowa terminarza imprez / regulaminy
PZLA na sezon 2018r.
11. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW:
 organizator ubezpiecza wszystkich uczestników ( ubezpieczenie NW)

12. SPRAWY RÓŻNE:
 biuro zawodów czynne w dniu 04.10.2018 r. w godz. 8,00-14,00 i w dniu
05.10.2018r. w godz. 8,00-10,00, gdzie nastąpi weryfikacja zawodników /
weryfikator LZLA Zielona Góra /,
 Organizator może zabezpieczyć dla zainteresowanych , noclegi i wyżywienie na
koszt zamawiającego. Koszt noclegu oraz wyżywienia (nocleg, kolacja 04.10.2018 r.
, śniadanie , obiad 05.10.2018r) wynosi 90 zł /osobę, sam obiad w dniu zawodów :
15 zł
 Zgłoszenia na w/w świadczenia należy dokonać do dnia 03.10.2018r u
Organizatora– tj. SOSIR Słubice, e-mail : ryszard.chustecki@sosirslubice.pl
13. Przestrzeganie danych osobowych:
A. Dane osobowe uczestnikówbędą przetwarzane zgodnie z obowiązujacymi przepisami, w tym zgodnie z
warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywu 95/46/WE ( RODO ).
B. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Lubuski Klub Sportowy LUBUSZ
Słubice i współorganizator Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach.
C. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w zawodach.
D. Uczestnikom zawodów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i
usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego
przetwarzania przez Organizatora oraz prawo przeniesienia danych.
D. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji zawodów.
Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora Mistrzostw oraz na wykorzystanie wizerunku
w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

14. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:
 oficjalny komunikat zawodów zostanie umieszczony na stronach internetowych
„DOMTEL”, SOSiR Słubice, Euroregionu i LZLA Zielona Góra.

/ - / Organizator
Ryszard Chustecki

