AKTUALIZACJA: 02.06.2017

REGULAMIN
LEKKA ATLETYKA
- KONKURENCJE BIEGOWE i TECHNICZNE -

CEL:
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszych lekkoatletów XVIII Światowych Igrzysk
Polonijnych oraz popularyzacja lekkiej atletyki w środowiskach polonijnych.
MIEJSCE:
Toruński Ośrodek Sportu - Stadion Miejski im. G. Dunieckiego, ul. gen. Józefa Bema 23/29.
TERMIN:
3 – 4 sierpnia 2017 r.
UCZESTNICTWO:
Zgodnie z Regulaminem Światowych Igrzysk Polonijnych, prawo udziału i startu mają
wszystkie osoby będące Polakami bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające
za granicą.

KATEGORIE WIEKOWE:
dzieci do 12 lat (osobno dziewczęta i chłopcy);
młodzież od 13 do 16 lat (osobno dziewczęta i chłopcy);
dorośli w podziale na kategorie (osobno kobiety i mężczyźni):
17 - 20 lat
21 - 35 lat
36 - 45 lat
46 - 55 lat
56 - 65 lat
66 - 70 lat
powyżej 71 lat

Podstawą klasyfikacji w kategoriach wiekowych jest udział co najmniej 5 osób w danej
kategorii. Komitet organizacyjny ma prawo do skorygowania podziału na kategorie wiekowe
po zamknięciu listy zgłoszeń.
SYSTEM ROZGRYWEK:
1.

Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne, wodę dla zawodników
oraz skład sędziowski.

2.

Przeprowadzenie konkurencji w danej kategorii wiekowej zależy od udziału minimum
5 zawodników. Przy braku wymaganej ilości uczestników zawodnicy będą kwalifikowani
do kategorii niższej.

3.

Każdy zawodnik ma prawo do zgłoszenia udziału maksymalnie w 3 konkurencjach
indywidualnych i sztafecie.

4.

Konkurencje (biegowe i techniczne):
kobiety:
100 m, 400 m, 1000 m, 3000 m, 4 x 100 m (bez podziału na kategorie wiekowe),
skok w dal, skok wzwyż, rzut ciężarkiem, pchnięcie kulą (rzut piłką palantową
w przypadku kategorii dzieci), rzut oszczepem, rzut dyskiem;
mężczyźni:
100 m, 400 m, 1000 m, 3000 m, 4 x 100 m (bez podziału na kategorie wiekowe),
skok w dal, skok wzwyż, rzut ciężarkiem, pchnięcie kulą (rzut piłką palantową
w przypadku kategorii dzieci), rzut oszczepem, rzut dyskiem.

5.

Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi Zawodów
/ Sędziemu Głównemu.

6.

W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego kontaktu
jest koordynator lekkiej atletyki – p. Marian Gęsicki, telefon: + 48 501 699 695, e-mail:
mkltorun@gmail.com .

7.

Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad
określanych przez organizatora.
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