WARSZAWSKA LIGA LEKKOATLETYCZNA

ZAWODY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY
1. Organizator: WMOZLA
2. Termin i miejsce: 02.09.2017 – stadion KS Orzeł Warszawa,
ul. Podskarbińska 14, godz. 1500
3. Zasady uczestnictwa:
02.09.2017
Konkurencje
K–
100ppł,400ppł,100,200,300,400,600,800,1000,1500,3000,tyczka,wzwyż,wdal,kula,
oszczep,
Młot, dysk - (Skra)
M – 110ppł,400ppł,100,200,300,400,600,800,1000,1500,3000, tyczka, wzwyż, w dal, kula,
oszczep
Młot, dysk - (Skra)
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – tyczka K/M, młot K/M
Kolejność rozgrywania rzutu młotem w Mityngu
STADION RKS SKRA ul. Wawelska 5 godzina 10:00 początek konkursu
- Młot K, - Dysk K
- Młot M, - Dysk M
1. Zgłoszenia do zawodów należy składać w formie elektronicznej przez INTERNETOWY
SYSTEM ZGŁOSZEŃ-DOMTEL http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/
W nieprzekraczalnym terminie do CZWARTKU poprzedzającego zawody do godziny 15:00.
W dniu zawodów wykreślenie lub dopisanie zawodnika (po wyrażeniu zgody przez
ORGANIZATORA i uprzednim opłaceniu) będzie możliwe do pierwszych 2 konkurencji 1
godzinę przed startem, dla pozostałych do rozpoczęcia zawodów.
2. Wszystkich zawodników, począwszy od kategorii młodzika, obowiązują numery startowe
(zgodnie z przepisami).
3. Na wszystkich imprezach kalendarzowych WMOZLA obowiązuje sprawdzenie numeru
startowego przed konkurencją.
4. Opłata startowa podczas Mityngów dla zawodników z klubów które nie są członkami
WMOZLA opłata wynosi 15,-zł. Za zgłoszenia po terminie (obowiązuje wszystkich także
zawodników z klubów WMOZLA) opłata startowa wynosi 20,- zł..
Do zawodów będzie można zgłosić tylko zawodników posiadających licencję zawodniczą.
Jeżeli zawodnik, który nie posiada licencji zostanie dopuszczony do zawodów po wyrażeniu
zgody przez ORGANIZATORA opłata startowa będzie wynosić 30,-zł (opłata dotyczy
wszystkich zawodników, również z Mazowsza).
5. Komunikat z zawodów będzie dostępny na stronie internetowej WMOZLA
6. Ubezpieczenie zawodników: zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010
roku obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych
na skutek uprawiania sportu i startu w zawodach organizowanych przez WMOZLA spoczywa na
Klubach.
7. Wszystkie Kluby zobowiązane są do aktualizowania badań lekarskich swoich zawodników.
Zawodnicy (bądź kierownicy lub trenerzy ekip) są zobowiązani do posiadania książeczek zdrowia
na każdych zawodach i okazywania ich na każde żądanie sędziego bądź lekarza zawodów
(bramka).

BRAMKA :
WERYFIKACJA zawodników w celu sprawdzenia numerów startowych 60 minut przed
wyprowadzeniem do poszczególnych konkurencji

Warszawska Liga Lekkoatletyczna

Warszawska Liga Lekkoatletyczna to nowy projekt Warszawsko-Mazowieckiego
Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Celem organizacji tego wydarzenia jest
zbudowanie klasyfikacji mającej pomóc władzom miasta w finansowaniu klubów oraz
powołanie do życia nowej płaszczyzny współzawodnictwa sportowego w Warszawie.
Warszawskiej Liga Lekkoatletyczna to cykl 7 zawodów (6 mityngów + finał) rozgrywanych
od maja do września zamiennie na stadionach AWF Warszawa oraz Orzeł Warszawa.
Cykl przeznaczony będzie dla klubów warszawskich i mazowieckich, otwarty również na
innych startujących.
Finał Warszawskiej Ligi Lekkoatletycznej odbywać się ma we wrześniu, potencjalnie
podczas Memoriału Eugeniusza „Broka” Lokajskiego. Start w zawodach finałowych byłby
punktowany podwójnie. Dla najlepszych przewidujemy nagrody.
Prowadzone będą dwie klasyfikacje: klubowa oraz indywidualna.
Klasyfikacja klubowa:
 Punkty za wystawienie drużyny (klubu) powyżej 15 osobostartów
< 15 osobostartów
< 30 osobostartów
< 45 osobostartów
< 60 osobostartów

100 pkt
150 pkt
200 pkt
250 pkt

 Punkty za miejsca 1-8 (16) w klasyfikacji warszawskiej
Mistrzostwa

Warszawy

Lokata:
Punkty

1
9

Juniorów
2
7

Młodszych
3
6

i

Juniorów

4-5
5

6-8
4

9-12
3

5-6
3

7-8
2

9-16
1

–

STADION

13-16
2

Mistrzostwa Warszawy Młodzików – STADION

Lokata:
Punkty

1
6

2
5

3-4
4

 Punkty za kwalifikacje do Mistrzostw Polski oraz Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży
Kwalifikacja do MP
Kwalifikacja do OOM

 Punkty za TOP-5

2 pkt
4 pkt

Klasyfikacja indywidualna open TOP-5 kobiet i mężczyzn:
 Punkty za TOP-5 (3 najlepsze starty wg. tabel ligowych)
1. miejsce
2. miejsce
3. miejsce
4. miejsce
5. miejsce



100 pkt
80 pkt
60 pkt
40 pkt
20 pkt

Punkty za lokaty
Punkty za miejsca na mistrzostwach krajowych

1. miejsce
2. miejsce
3. miejsce
4. miejsce
5. miejsce
6. miejsce
7. miejsce
8. miejsce

U16 – młodzicy
10 pkt
9 pkt
8 pkt
7 pkt
6 pkt
4 pkt
4 pkt
3 pkt.

U18 – jun. młodsi
40 pkt
25 pkt
15 pkt
10 pkt
10 pkt
8 pkt
6 pkt
4 pkt

Impreza sportowa: Warszawska Liga Lekkoatletyczna
Termin: maj - wrzesień 2017
Lokalizacja: Warszawa - stadiony Orzeł / AWF / Skra*

U20 - juniorzy
20 pkt
15 pkt
10 pkt
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt

