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1. Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce
17-18 lutego 2018, Arena Toruń, ul. Generała Józefa Bema 73/89, 87-100 Toruń
3. Organizator
Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
(office@efl.bydgoszcz.pl)
4. Podział konkurencji na dni
Sobota, 17 lutego 2018
sesja eliminacyjna
od godziny 11:00
Kobiety
Mężczyźni
60 m ppł el.
400 m el.
400 m el.
7-bój
5-bój
(60 m, w dal, kula, wzwyż)
(60m ppł, wzwyż, kula, w dal)

sesja główna
od godziny 16:00
Kobiety
Mężczyźni
60 m el. + F
60 m el. + F
60 m ppł F
1500 m (serie)
1500 m (serie)
trójskok F
trójskok F
wzwyż F
tyczka F
kula F
5-bój (800 m)

Niedziela, 18 lutego 2018
sesja eliminacyjna
od godziny 11:00
Kobiety
200 m el.
3000 chód F

Mężczyźni
200 m el.
7-bój
(60 m ppł, tyczka)
5000 chód F

sesja główna
od godziny 16:00
Kobiety
Mężczyźni
200 m F
200 m F
400 m F
400 m F
800 m (serie)
800 m (serie)
3000 m (serie)
3000 m (serie)
w dal F
60 m ppł el. + F
wzwyż F
w dal F
4x400 mieszana F
tyczka F
kula F
4x400 mieszana F
7-bój (1000 m)

5. Warunki uczestnictwa
Do startu w 62. PZLA Halowych Mistrzostwa Polski uprawnieni są zawodnicy urodzeni w roku 1998 i starsi
posiadający ważną na sezon 2017 lub 2018 Licencją Zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej
Atletyki.
Zawodnicy urodzeni w roku 1999 i młodsi mają prawo startu wyłącznie w sytuacji gdy legitymują się klasą
pierwszą uzyskaną w sezonie letnim 2017. Muszą oni posiadać także ważną na sezon 2017 lub 2018 Licencję
Zawodniczą PZLA.
Zawodnicy mogą startować w konkurencjach, w których legitymują się minimami określonymi w Informacji
Technicznej, które zostały osiągnięte w sezonie letnim 2017 (uzyskane na zawodach kalendarzowych) lub
halowym 2018 (rezultaty uzyskane w Polsce w halach ze świadectwem PZLA lub na mityngach z kalendarzy
EA lub/i IAAF)
6. Zasady rozgrywania konkurencji
Określa Informacja Techniczna imprezy.

7. Nagrody
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.
W ramach 62. PZLA Halowych Mistrzostw Polski prowadzona będzie klasyfikacja U23.
8. Zgłoszenia
Do 62. PZLA Halowych Mistrzostw Polski obowiązuje wyłącznie system „Starter PZLA”.
System zgłoszeń otwarty będzie od dnia 22 stycznia 2018, do godziny 23:59 w dniu 11 lutego 2018.
Zamówienia na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres organizatora w terminie przez niego określonym
w komunikacie organizacyjnym.
W zamówieniach należy uwzględniać podział na kobiety i mężczyzn oraz określić liczbę posiłków.
UWAGA:
Każdy klub musi wydrukować kartę zgłoszenia z systemu. Na karcie znajdują się pola potwierdzenia startu
zawodników w konkurencjach, które obowiązkowo należy wypełnić.
Karty potwierdzenia zgłoszeń startu zawodników i zawodniczek w pierwszym dniu należy oddać w biurze
zawodów w piątek 16.02.2018 r. do godziny 19:00 lub przesłać skan na adres e-mail: delegat@ckspzla.pl do
wyznaczonej godziny.
Karty potwierdzenia zgłoszeń startu zawodników i zawodniczek w drugim dniu należy oddać w biurze
zawodów w sobotę 17.02.2018 r. do godziny 15:30 lub przesłać skan na adres e-mail: delegat@ckspzla.pl do
wyznaczonej godziny.
BRAK PRZEKAZANEGO LUB PRZESŁANEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE BĘDZIE SKUTKOWAĆ
SKREŚLENIEM ZAWODNIKA/ZAWODNICZKI Z LIST STARTOWYCH
9. Zasady finansowania
Zgłoszenie zawodnika po terminie wiążę się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.
10. Weryfikacja
Określa Informacja Techniczna imprezy.
11. Uwagi


Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminów



Zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od
następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.



Zawodnicy startujący w 61. PZLA Halowych Mistrzostwach Polski zobowiązani są do występowania
podczas zawodów (łącznie z dekoracjami) w ubiorach klubowych zgodnych z wzorami
zarejestrowanymi w PZLA (wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski). Zawodnicy występujący
w innych niż opisane wyżej ubiory i posiadający niedozwolone napisy nie będą dopuszczani do startu
bądź dyskwalifikowani. Nie przewiduje się zabezpieczania na „bramce” taśm do zaklejania
niedozwolonych napisów.

