XXVIII Edycja zawodów dziecięcych
Czwartki Lekkoatletyczne
I. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży"
z siedzibą w Warszawie (00-521), ul. Hoża 27/6
II. Cel zawodów:
- propagowanie aktywnego wypoczynku i integracji społecznej,
- popularyzacja lekkoatletyki jako jednej z form spędzania aktywnie wolnego czasu
III. Termin i miejsce zawodów:
- rok 2021
7 i 14 październik
- rok 2022
21 i 28 kwiecień,
5, 12, 19 maj
finał miejski - 26 maj
Zawody będą rozpoczynać się o godzinie 14:00
Finał ogólnopolski - czerwiec 2022 r. w Łodzi.
- Kompleks sportowo-rekreacyjny MOSiR przy ul. Żwirki i Wigury 45
IV. Warunki uczestnictwa:
- Opiekun zgłasza uczestników na specjalnej liście startowej i przekazuje oświadczenia
udziału (wypełnione dokumenty) do biura zawodów do godz. 13:45,
- W przypadku braku wpisania zawodnika na listę startową lub braku oświadczenia,
zawodnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach.
- Nie będzie możliwości wpisywania się na listy startowe w biurze zawodów po godz. 13:45
- Zawodnicy zachowujący się w sposób chamski zostaną zdyskwalifikowani
- Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach
(jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w
poszczególnych miastach.
- W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji
(biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali
w finale miejskim.
- Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt
i chłopców:
I grupa wiekowa rocznik 2009
II grupa wiekowa rocznik 2010
III grupa wiekowa rocznik 2011 i młodsi.
V. Program zawodów:
godz. 1345
godz. 1350
godz. 1355
godz. 1400

zgłoszenia
weryfikacja
otwarcie zawodów
rozpoczęcie imprezy

Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:
Rocznik 2009:
Dziewczęta:

60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 2kg;

Chłopcy:

60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 3kg;

Zawodnicy tego rocznika podczas Finałów Ogólnopolskich w konkurencji skoku w dal będą
skakać z belki a nie ze strefy.
Rocznik 2010, 2011 i młodsi:
Dziewczęta:

60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;

Chłopcy:

60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji,
lecz bez uwzględnienia ich w punktacji Grand Prix.
VI. Zasady punktacji i kwalifikacji
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych
dla każdej grupy wiekowej.
b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników
z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych
do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix do dwóch w każdej konkurencji
ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów
zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić
do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed
terminem ich przeprowadzenia.
c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli
przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.
d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600 m
dziewcząt i 1000 m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej
konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.
e) W biegach na 600 m dziewcząt i na 1000 m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się
punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia
to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c).
f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to
przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix.
Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.
VII. Postanowienia końcowe
- Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów
obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim
ustaleniom w nim zawartym.
- Każdy uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) biorący udział
w imprezie organizowanej przez MOSiR w Mikołowie wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora w celach związanych z udziałem w ww.
wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej wiadomości, jak również w celach
promocyjnych i dokumentujących imprezę/akcję. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.

- Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki oraz zdjęcia i filmy z wydarzenia mogą
zostać opublikowane na stronie i mediach społecznościowych MOSiR w Mikołowie,
jak również w innych mediach.
- Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mikołowie z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43 - 190 Mikołów.
- Każdy uczestnik posiada prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, każdemu uczestnikowi
przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Dodatkowo, osobom biorącym udział w imprezie przysługuje prawo
do złożenia skargi do organu nadzorczego.
- Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: mosir@mosir.mikolow.eu
- Osoby niepełnoletnie biorące udział w wydarzeniu muszą posiadać oświadczenie udziału
w imprezie podpisane przez prawnego opiekuna.
- Uczestnicy oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.
- Obowiązuje strój i obuwie sportowe.

- W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na liście startowej
oraz posiadające wypełnione oświadczenie udziału w imprezie przygotowane przez
organizatora w przypadku braku oświadczenia zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
- Zawodnicy mogą wnieść protest do 15 min po zakończeniu zawodów lub do 2 godzin
od opublikowania wyników na stronach internetowych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw
nieszczęśliwych wypadków, a także rzeczy pozostawionych w obiekcie sportowym.
- Zgłoszenie do udziału w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
-Zawarte w formularzu zgłoszeniowym dane, traktowane są przez organizatora jako
autentyczne, w przypadku stwierdzenia przekłamań zawodnik zostaje automatycznie
zdyskwalifikowany.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA UDZIAŁU W IMPREZIE
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OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE
CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
W DNIACH 7.10, 14.10 oraz 21.04, 28.04, 5.05, 12.05, 19.05 i 26.05.2022 r.
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Oświadczam, iż zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie
obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nim zawartym.
Wyrażam zgodę na udział dziecka w imprezie organizowanej w dniach 7.10, 14.10,
oraz 21.04, 28.04, 5.05, 12.05, 19.05 i 26.05.2022 r. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mikołowie.
Oświadczam o: braku przeciwwskazań zdrowotnych mojego dziecka do udziału w imprezie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz za rzeczy pozostawione na obiekcie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Organizatora
w celach związanych z udziałem w ww. wydarzeniach oraz podaniem wyników do ogólnej
wiadomości, jak również w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.
Podpis uczestnika oraz prawnego opiekuna.
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…………..……………………………….
podpis prawnego opiekuna
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Konkurencja:
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WPEŁNIC DRUKOWANYMI LITERAMI
LISTY STARTOWE PRZEKAZAĆ DO 13:45 W CELU WERYFIKACJI
PO WERYFIKACJI NIE MA MOŻLIWOŚCI DOPISYWANIA LUB ZMIANY KONKURENCJI
ZGŁOSZENIE SIĘ DO ZAWODÓW JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU
OPIEKUN UCZESTNIKÓW DOSTARCZA OŚWIADCZENIA UDZIAŁU W IMPREZIE PODPISANE PRZEZ PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA

………………………………………………….
PODPIS OPIEKUNA / PIECZĘĆ SZKOŁY

