
                                KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Nazwa zawodów: Mityng Wakacyjyjny Lubawka 

Organizatorzy: Gmina Lubawka, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, 

SL GKS Olsza Olszyna 

Termin i miejsce: 10.07.2022r. Lubawka, Stadion Miejski , ul. Przyjaciół 

Żołnierza 6, początek 16.oo 

Zgłoszenia: wyłącznie poprzez Internetowy System Zgłoszeń do zawodów 

dostępny na stronie www.domtel-sport.pl/zgloszenia/. Zgłoszeń będzie można 

dokonać poprzez panel tylko dla zawodników z licencją na 2022 r. do 

08.07.2022 r.( piątek ) do godziny 20.oo.  

Organizator opublikuje program minutowy po zamknięciu zgłoszeń w panelu 

zgłoszeniowym. Dostępny będzie na stronie zgłoszeniowej do imprezy 

www.domtel-sport.pl/zgloszenia/ w dniu 08.07.2022 do godziny 21.oo 

Opłaty startowe: 20 zł za osobostart.  Zgłoszenie po terminie 100 zł. Opłata za 

osobostarty będzie naliczana na podstawie zgłoszeń. Opłata startowa powinna 

być opłacona przelewem na konto: SL GKS Olsza Olszyna , Alior Bank 02 2490 

0005 0000 4500 5269 6368  do dnia zawodów.  Faktury będą wystawione i 

wydawane w dniu zawodów na podstawie danych  podanych w treści 

wiadomości na adres pawelnasz@wp.pl.  

Sprawy organizacyjne: 

- każdy zawodnik startujący w zawodach musi być ubezpieczony zgodnie z 

Ustawą o Sporcie, posiadać aktualne badania lekarskie, podwójny numer 

startowy ( w przypadku biegów) zgodny ze zgłoszeniem 

- osobami upoważnionymi do wejścia na obiekt zawodów  są: obsługa 

sędziowska, obsługa zawodów, zawodnicy rozgrywanych konkurencji, trenerzy i 

zawodnicy nie startujący przebywają po za obiektem zawodów 

- w związku ze stanem epidemii w Polsce organizator nie zapewnia szatni oraz 

przebieralni 

Zawodnik oraz trener przystępując do zawodów oświadcza, że: 

- zapoznał się treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania 

http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia/
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- zapoznał się z informacją organizacyjną i techniczną i zobowiązuje się do jej 

przestrzegania. Nieprzestrzeganie ujętych w informacji organizacyjnej i 

technicznej zasad może skutkować wykluczeniem zawodnika oraz trenera z 

zawodów 

- został zapoznany oraz jest świadomy obowiązku stosowania się do 

wytycznych uczestnictwa w zawodach sportowych w czasie epidemii lub 

zagrożenia epidemiologicznego COVID -19( zachowanie bezpiecznego dystansu, 

częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania i kasłania, itp. 

Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi 

rozporządzeniami Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

Kontakt do organizatora: Przemek Chorzępa 501225162, pawelnasz@wp.pl 

Konkurencje: 

Kobiety: 60m, 100m, 150m, 200m, 300m, 400m,  600m, 1000m, 80m ppł, 100m 

ppł, 300m ppł, 400m ppł, kula ( 3,4kg), oszczep (500,600g), skok w dal, 

wieloskok, trójskok, 4x100m 

Mężczyźni: 60m, 100m, 150m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 110m 

ppł, 300m ppł,  kula (5,6,7.26kg), oszczep( 600,700,800g), skok w dal, 

wieloskok, trójskok,  4x100m  

 

W konkursach technicznych kwalifikacja do finału 8 najlepszych zawodników. 

Inne: Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże 

się  z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w 

materiałach promocyjnych organizatora . Interpretacja regulaminu oraz kwestie 

sporne rozstrzyga  organizator. 

 

Na stadionie będzie czynny BAR  -BISTRO serwujące ciepłe dania, napoje zimne 

i ciepłe. Jest możliwość zamówienia obiadów.  

Telefon 531 933 148,  Bar Bistro „ Na Mecie”. 
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PROJEKT PROGRAMU MINUTOWEGO 

16.oo  80m ppł K            kula K                 oszczep M         dal K 

16.1o  100m ppł K 

16.2o  110m ppł M 

16.3o  60m K                    

16.4o   60m M 

16.5o  100m K 

17.oo  100m M 

17.1o   150m K                  kula M                 oszczep K            dal M 

17.2o   150m M 

17.3o   400m ppł K 

17.35   300m ppł K 

17.4o   300m ppł M 

17.5o    300m K 

18.oo   300m M                                                                  wieloskok + trójskok K+M 

18.1o    200m K 

18.2o    200m M 

18.25    600m K 

18.3o   600m M 

18.35   1000m K                                                   

18.45    1000m M                                                                     

18.55    4x100m K 

19.oo    4x100m M 

19.1o    400m K 

19.15     400m M 

19.2o     800m M 


