PZLA MISTRZOSTWA POLSKI U20
W CHODZIE SPORTOWYM NA 20 KM 2019
REGULAMIN
1. Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce
7 września 2019, Gdańsk, Podwale Staromiejskie przy Pomniku Tym co za polskość Gdańska
3. Organizator
Klub Lekkoatletyczny „LECHIA” Gdańsk; Miasto Gdańsk, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29,
tel. 58/ 344 16 93, tel. 501 642 013; e-mail: s.lange@onet.pl
4. Konkurencje
20 km chód sportowy Kobiet i Mężczyzn
5. Warunki uczestnictwa
Prawo startu w PZLA Mistrzostwach Polski U20 w chodzie sportowym na 20 km mają wyłącznie obywatele
Rzeczypospolitej Polskiej urodzeni w latach 2000-2001 posiadający ważną na sezon 2019 licencję
zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
Rywalizacja w PZLA Mistrzostwach Polski U20 w chodzie sportowym na 20 km odbędzie się z podziałem na
płeć oraz na podstawie poniższych warunków:
Uprawnione roczniki

Warunek uczestnictwa

zawodnicy urodzeni w latach 2000-2001

bez minimum

6. Zasady rozgrywania konkurencji
Zgodnie z regulaminem PZLA Mistrzostw Polski U20 w chodzie sportowym na 20 km - 54. Międzynarodowym
Festiwalem Chodu - Puchar Poczty Polskiej.
7. Nagrody
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.
Dodatkowe nagrody zabezpieczone przez organizatora Klub Lekkoatletyczny „LECHIA” Gdańsk zgodnie
z regulaminem PZLA Mistrzostw Polski U20 w chodzie sportowym na 20 km - 54. Międzynarodowym
Festiwalem Chodu - Puchar Poczty Polskiej.
8. Zgłoszenia
Do PZLA Mistrzostw Polski U20 w chodzie sportowym obowiązuje wyłącznie system „Starter PZLA”.
System zgłoszeń otwarty będzie do godziny 21:00 w dniu 2 września 2019.
Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody
PZLA. Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres mistrzostwapolski@pzla.pl z załączonym
potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie po terminie, w wysokości 500 zł (dotyczy osobostartu).
Przesłanie zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania płatności nie zobowiązuje PZLA do wyrażenia
zgody na start zawodnika zgłoszonego po terminie. W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu
opłata za zgłoszenie po terminie nie będzie zwracana.
9. Weryfikacja – potwierdzenia i skreślenia zawodników
Na PZLA Mistrzostwach Polski U20 w chodzie sportowym na 20 km będzie prowadzone elektroniczne
potwierdzenie startu z użyciem TOKENA. TOKEN można pobrać w panelu klubowym systemu zgłoszeń
i licencji PZLA - STARTER i przekazać przedstawicielowi klubu.
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Po zalogowaniu się z użyciem TOKENA można potwierdzić start wybierając TAK lub dokonać wykreślenia
wybierając NIE.
Potwierdzenia startu zawodników i zawodniczek należy dokonać WYŁĄCZNIE elektronicznie.
Potwierdzenie lub skreślenie zawodników należy dokonać do 6 września (piątek) do godziny 18:00.
Brak elektronicznego potwierdzenia startu z użyciem TOKENA w wyznaczonym terminie będzie skutkować
skreśleniem zawodnika/zawodniczki z list startowych.
10. Zasady finansowania
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.
11. Noclegi i wyżywienie
Zamówienia na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres organizatora w terminie przez niego
określonym w komunikacie organizacyjnym.
W zamówieniach należy uwzględniać podział na kobiety i mężczyzn oraz określić liczbę posiłków.
12. Inne
 Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszego regulaminu.
 Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu
może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach lub z udziału w ceremonii dekoracji
medalowej. Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
z późn. zm.) obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy
do klubu, którego zawodnik jest członkiem.
 Zawodnicy startujący w PZLA Mistrzostwach Polski U20 w chodzie sportowym na 20 km zobowiązani
są do występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start
w ubiorach reprezentacji Polski).
Ostateczna decyzja w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie
„PZLA Mistrzostw Polski U20 w chodzie sportowym na 20 km" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

