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MIEJSCE ZAWODÓW 

Stadion Śląski 

Ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów 

Wejście tylko z akredytacją. 

 

STADION ROZGRZEWKOWY 

Na Stadionie Śląskim, wejście tylko z akredytacją 

 

AKREDYTACJE 

Dla osób korzystających z noclegu: 

Do odbioru w biurze zawodów od 24.08. (podczas zakwaterowania) do 25.08. do godz. 14:00.  

 

Dla osób przyjeżdżających bezpośrednio na zawody: 

Do odbioru w punkcie akredytacji na Stadionie Śląskim. Należy się zgłosić przy bramie 7b, 

podać nazwisko i wjechać na teren stadionu. Następnie należy udać się do budynku recepcji, 

gdzie znajduje się punkt akredytacji. Po podaniu nazwiska zostanie wydana akredytacja  

i ewentualny dokument uprawniający do wjazdu samochodem, jeśli dotyczy. Dokument ten 

należy pozostawić za szybą samochodu. 

 

ZAKWATEROWANIE / BIURO ZAWODÓW 

Novotel Katowice Centrum, al. Roździeńskiego 16, Katowice 

Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 12:00. 

 

POSIŁKI  

Poniedziałek 24.08. 

kolacja   19:00 – 21:30 

 

Wtorek 25.08. 

śniadanie    06:30 – 11:00 

obiad    13:00 – 15:30 

uroczysta kolacja  20:30 – 23:30 

 

Środa 26.08. 

śniadanie   06:00 – 10:30 

 



 

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 

Za połączenia wykonywane z pokojów hotelowych obowiązuje opłata zgodnie z taryfą, 

pobierana przez hotel przy wymeldowaniu. 

 

 

ODNOWA BIOLOGICZNA 

Fizjoterapeuci będą dostępni w hotelu w sali C (I piętro) od poniedziałku 24.08. od godzin 

popołudniowych. Więcej informacji w biurze zawodów. 

 

TRENINGI 

 

 

KONFERENCJA PRASOWA 24.08.2020, godz. 15:00 

Wyznaczeni zawodnicy proszeni są o stawienie się w lobby hotelowym o godzinie 14:30, skąd 

zorganizowany jest transport na konferencję. 

 

TRANSPORT W DNIU ZAWODÓW 

WTOREK 25.08. 

Transport na stadion:  14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00/bus 

Transport do hotelu:  18:00/bus, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30/bus, 20:15   

 

ZAWODY 

Numery startowe  

Dla zawodników korzystających z noclegu: 

Do odbioru w biurze zawodów w dniach 24 (podczas zakwaterowania) i 25.08.2020. do godz. 

14:00 

 

Dla zawodników przyjeżdżających bezpośrednio na zawody: 

Do odbioru w punkcie akredytacji na Stadionie Śląskim (patrz: akredytacje). 

 

Numery należy umieścić na koszulce startowej z przodu i tyłu z wyjątkiem skoku wzwyż i skoku 

o tyczce (tylko jeden numer).    

Data Godziny Specyfikacja Lokalizacja 
Wyjazd  

z hotelu 

Wyjazd ze 

stadionu 

Osoba 

odpowiedzialna 

Pon. 24.08. 

11:00 – 13:00 Trening 
Boisko boczne i 

siłownia, bez rzutów 
10:30 13:00 

Jacek 

Markowski 

16:30 – 17:30 
TRENING 

OFICJALNY 

Płyta główna /  

bez rzutów 
16:00 17:30 

Jacek 

Markowski 

16:45 19:00 

17:30 – 20:00 Trening 

Boisko boczne i 

siłownia, bez 

rzutów, 

17:45 20:00 

Wt. 25.08. 14:00 – 20:30 trening 

Boisko boczne, 

siłownia, boisko do 

rzutów długich 

zgodnie z 

planem 

przejazdu 

na zawody 

zgodnie z 

planem 

powrotu  

z zawodów 

Jacek 

Markowski 



 

Program minutowy i plan dekoracji: 

Aktualny program minutowy wraz z planem dekoracji będą dostępne hotelu / biuro zawodów  

i na stronie internetowej Memoriału w poniedziałek 24.08.2020 po godz. 20:00 

 

Ważenie sprzętu 

Złożenie sprzętu do weryfikacji w biurze zawodów na stadionie: 

Oszczep  do godziny 14:10 

Młot   do godziny 16:00 

Kula   do godziny 16:30 

 

Każdy z zawodników może oddać do weryfikacji maksymalnie dwie sztuki sprzętu rzutowego 

(Przepisy World Athletics TR 32.2) 

 

Call room 

Informacja w załączniku nr 2. 

 

Prezentacja zawodników  

Konkurencje biegowe: 1 min przed startem 

Konkurencje techniczne: 2 minuty przed startem 

 

Strefa mieszana 

Wszyscy zawodnicy po ukończeniu konkurencji muszą przejść przez strefę mieszaną 

zlokalizowaną za linią mety. 

 

Kontrola dopingowa 

Kontrola dopingowa przeprowadzona zostanie zgodnie z procedurami EA. Zawodnicy poddawani 

kontroli muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. 

 

Protesty 

Ustny protest należy zgłaszać niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 30 minut od ogłoszenia 

oficjalnych wyników konkurencji do odpowiedniego arbitra. Protest może być złożony przez 

zawodnika (lub osobę działającą w jego imieniu), który uczestniczy w tej samej rundzie 

konkurencji (np. eliminacje). 

Od podjętej przez arbitra decyzji można się odwołać do Komisji Odwoławczej. Odwołanie musi 

być złożone do 30 minut od ogłoszenia wyników lub podjęcia decyzji przez arbitra. Dodatkowo, 

odwołanie musi być sporządzone na piśmie na udostępnionym przez biuro formularzu i złożone 

w biurze wraz z dowodem opłacenia kaucji w wysokości 300,00 zł. W przypadku nieuznania 

odwołania wpłacona kaucja przepada. 

 

Bezpieczeństwo  

Bezwzględnie należy stosować się do wszelkich zaleceń organizatora i współpracujących z nim 

służb. W związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 należy przestrzegać wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Zaleca się jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie, tak 

często jak tylko jest to możliwe w przypadku danej konkurencji. 

 



 

Nagrody 

Poniżej struktura nagród finansowych: 

 

konkurencje "premium"     

400m K, 800m K     
kula M, tyczka M, oszczep M, młot M    
      
nagrody:     
miejsce kwota     

1  €     3 000,00      
2  €     1 500,00      
3  €     1 000,00      
4  €       700,00      
5  €       500,00      
6  €       300,00      

      
konkurencje "classic"     

100m K, 400m ppł K, 100m ppł K, w dal K   
100m, M, 800m M, 110m ppł M    
      
nagrody:     
miejsce kwota     

1  €     1 500,00      
2  €     1 000,00      
3  €       400,00      
4  €       300,00      
5  €       200,00      
6  €       100,00      

      
konkurencje krajowe     

młot K, wzwyż M i K (klasyfikacja wspólna wg tabel wielobojowych) 
      
nagrody:     
miejsce kwota     

1     3 000,00 zł      
2     2 000,00 zł      
3     1 000,00 zł      

 

Nagrody zostaną wypłacone zgodnie z ustaleniami z menedżerami zawodników. 

 

 

WYPŁATA KOSZTÓW PODRÓŻY DLA UPRAWNIONYCH OSÓB*: 

Biuro zawodów / hotel: 

24.08. 17:00 – 20:00 

25.08. 10:00 – 14:00 

 

Stadion Śląski 

25.08. 17:00 – 20:00 

 

*Zawodnicy otrzymujący tzw. „startowe „nie otrzymują zwrotu kosztów podróży. 



 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Mapa stadionu 

2. Call room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


