REGULAMIN
eliminacji w lekkiej atletyce,
organizowanych w ramach Młodzieżowej Ligi Sportowej,
do Międzynarodowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Jerozolima 2018
1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
2. Celem zawodów jest wyłonienie dwóch najlepszych zawodniczek oraz dwóch najlepszych
zawodników do reprezentacji miasta Płocka w Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w dniach 29.07 – 2.08.2018 r. w Jerozolimie.
3. Termin i miejsce zawodów:
17 kwietnia 2018 r. (wtorek), godzina 9:00 – Stadion Miejski im. B. Szymańskiego, ul. Sportowa
4. Konkurencje:
 100m K i M
 400m K i M
 skok w dal K i M
 pchnięcie kulą K
 skok wzwyż M
5. Uczestnictwo:
 prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy z roczników 2003, 2004, 2005
i 2006 (12-15 lat), będącymi uczniami płockiej szkoły lub zameldowani w Płocku,
zgłoszeni przez trenerów lub nauczycieli;
 w zawodach eliminacyjnych każdy uczestnik ma prawo startu maksymalnie w dwóch
konkurencjach.
6. Klasyfikacja:
Do udziału w Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży 2018 zostaną zakwalifikowane/ani:
 dwie zawodniczki, które uzyskają najwyższą ilość punktów wg tabel punktowych ligi
juniorów PZLA na rok 2017,
 dwóch zawodników, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów wg tabel punktowych ligi
juniorów PZLA na rok 2017,
 aby uzyskać kwalifikację zawodnik musi spełnić wymogi paszportowe określone
w załączniku nr 1 do regulaminu. W przypadku braku posiadanych dokumentów
automatyczną kwalifikację otrzymuje zawodnik/zawodniczka z kolejną ilością punktów.
7. Zgłoszenia i postanowienia końcowe:
 Zgłoszenia przyjmowane będą na adres tomasz.marciniak@mosirplock.pl na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu w terminie do 13 kwietnia 2018 r.
 zawody przeprowadzone zostaną w ramach II Rzutu Ligi Lekkoatletycznej Szkół
Ponadgimnazjalnych.
 wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 do Regulaminu eliminacji w lekkiej atletyce do Międzynarodowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej – Jerozolima 2018.
Opiekunowie zawodników, którzy otrzymają kwalifikację w trakcie eliminacji w dniu
17 kwietnia zobowiązani są dostarczyć do Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Płocka
w terminie do 18 kwietnia 2018 r. następujące dane:
- imiona i nazwiska uczestników, rodzaj dyscypliny i czas, z którym zawodnik będzie zgłaszany,
tzw. personal best, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer pesel,
- dane paszportowe (posiadany paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od chwili
przekroczenia granicy, tj. min. do 1 marca 2019 roku),
- skan paszportu,
- zdjęcie w wersji elektronicznej,
- imiona rodziców, kontakty do rodziców, zgody rodziców na formularzach organizatorów,
- formularze medyczne,
- informacje o specjalnych wymogach dietetycznych.
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pieczęć szkoły

Eliminacyjne zawody w Lekkiej Atletyce
do Międzynarodowych Igrzysk Młodzieży 2018
17 kwietnia 2018 – Stadion Miejski
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nauczyciel / trener sporządzający listę
dyrektor szkoły*
* w przypadku zgłoszenia więcej niż 5. osób, należy wypełnić dodatkowe egzemplarze zgłoszenia.

