
 

   

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

III RUNDA PARALEKKOATLETYCZNEGO GRAND PRIX POLSKI 

II OGÓLNOPOLSKI MITYNG INTEGRACYJNY 

6-7.07.2019 KRAKÓW 

 

 

 CEL:  
 Popularyzacja lekkiej atletyki wśród społeczeństwa 

 Promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia 

 Popularyzacja sportu osób niepełnosprawnych 

 Dążenie do mistrzostwa sportowego, osiąganie jak najlepszych wyników 

 

 INSTYTUCJE FINANSUJĄCE: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Gmina Miejska Kraków- Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa 

 

 ORGANIZATORZY 

o KS AZS AWF Kraków 

o Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

 

 TERMIN I MIEJSCE 

o 06.07.2019 r. Zakwaterowanie ekip w hotelach, g. 15.00 I dzień zawodów-   

stadion AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 

o 07.07.2019 r. g. 9.00 II dzień zawodów, stadion AWF Kraków al. Jana Pawła II 78 

 

 ZGŁOSZENIA 

o Obowiązuje system zgłoszeń elektronicznych: http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ 

System zgłoszeń otwarty jest do dnia 03.07.2019r. do godz. 21.00. 

o W  zawodach  uczestniczą  zawodnicy  zgłoszeni przez Kluby Sportowe, posiadający 

aktualne badania lekarskie 

o Zgłoszenia osób niepełnosprawnych na adres mailowy: mmiotacz@poczta.fm do dnia 

28.06.2019r. do godz. 20.00 na karcie zgłoszeniowej. 

 

 OPŁATA STARTOWA 

o 10 zł za  zgłoszenie  do  startu  w  konkurencji 

o Start osób niepełnosprawnych jest bezpłatny 
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 SPRAWY ORGANIZACYJNE 

o Kontakt do organizatora: mmiotacz@poczta.fm , tel. 793 666 981 

o W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w roku 2003 i starsi 

o Zawodnicy startują z numerami startowymi zapewnionymi przez organizatora 

o Konkurencje biegowe będą rozgrywane w seriach na czas 

o Do finałów w konkurencjach technicznych (kula, dysk, oszczep, w dal) kwalifikuje się po 8 

zawodników.  

o Rozstaw płotków i waga sprzętu w rzutach zgodna z kategorią wiekową  

o Obowiązek stawienia się 20 minut przed konkurencją w miejscu jej rozgrywania 

 

 

 

 KONKURENCJE 

o Kobiety: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100ppł, w dal, wzwyż, kula, dysk, 

oszczep  

o Mężczyźni: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110ppł, w dal, wzwyż, kula, 

dysk, oszczep 

o Niepełnosprawni: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, w dal, wzwyż, kula, dysk, 

oszczep, maczuga 

 

 

 NAGRODY 

o Indywidualnie nagrody(w zależności od możliwości finansowych organizatora) dla 4 

najlepszych wyników wśród zawodników pełnosprawnych, 4 najlepszych wyników wśród 

zawodników niepełnosprawnych.  

 

 INNE: 

Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże  się  z  wyrażeniem  zgody  

na  wykorzystanie  wizerunku  uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora 
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