Lekkoatletyczny Mityng dla Dzieci
1.Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy Technik
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
Kontakt. Tel 501 53 77 78, Artur.blasinski@zst.radom.pl, informacja: www.radombiega.pl
2. Termin i miejsce:
18.06.2021 r. – stadion MOSiR ul. Narutowicza 9 , 26-600 Radom godz. 14:30
3. Zasady uczestnictwa:
Seniorzy, Juniorzy, Juniorzy Młodsi, dzieci
Zawodnicy mają prawo startu w 2 konkurencjach
W zależności od ilości zgłoszeń oraz możliwości technicznych zawodów poszczególne konkurencje
mogą być rozgrywane łącznie dla wszystkich kategorii wiekowych.
Program zawodów
- 60 m K/M
- 100 m K/M
- 300 m K/M
- 80 m p. płotki K/M
- 100 m p. płotki
- 110 m. p. płotki
- 600 m K/M
- 1000 m K/M
-

- rzut piłeczką palantową K/M
- trójskok K/M
- pchnięcie kulą K/M
- skok wzwyż
- skok w dal K/M

3000 K/M bieg w ramach Radom TRACK CUP

4. Zgłoszenia do zawodów

Szkoły podstawowe zgłoszenia na podstawie list imiennych do dnia 17 czerwca 2021
z podaniem konkurencji. Brak opłat! Na adres: Artur.blasinski@zst.radom.pl
Dla klubów poprzez panel domtel: http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ . Koszt osobo-startu 10 zł.
Program minutowy podamy na stronie www.radombiega.pl i http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ w
czwartek o godzinie 22.00
5. Nagrody: dotyczy szkół podstawowych oraz kategorii młodzików:
I-III Puchary za udział najliczniejszych reprezentacji szkół
I-III Puchary dla najlepszego płotkarza w kategorii K i M na dystansie 80 m i 110 m przez płotki
I-III Puchary dla najsilniejszego w kategorii K i M w konkurencji pchnięcie kulą
I - III Puchary dla najskoczniejszego w kategorii K i M w skoku w dal.
I-III Medale w pozostałych konkurencjach.
BRAMKA :
WERYFIKACJA zawodników w celu potwierdzenia startu na 60 minut przed wyprowadzeniem do poszczególnych
konkurencji. Istnieje możliwość zapisów do biegów w dniu startu od godziny 12:00-14:00

Załącznik nr 1
Zgłoszenie do zawodów Radomska Liga Lekkoatletyczna w dn. 18.06.2021 r.
Wysyłamy na e-mail: Artur.blasinski@zst.radom.pl do dnia 17.06.2021. Dotyczy zawodników bez
licencji!!!
LP Imię i nazwisko

Data
Konkurencja/dystans Nr
Klub/szkoła
urodzenia
startowy/brak
dd/m/rok

