__________________________________________________________________________________

SILVER ATHLETICS KIDS
- ŻYWE SREBRO LIGA LA
I.

TERMINY: 29.08.2020r. I RUNDA - GODZINA 11:00 (start pierwszej konkurencji)
05.09.2020r. II RUNDA - GODZINA 11:00 (start pierwszej konkurencji)
19.09.2020r. III RUNDA FINAŁ - GODZINA 11:00 (start pierwszej
konkurencji)

II.

MIEJSCE: OBIEKTY MILAN CLUB POLONIA ŁÓDŹ
ul.Potokowa 12 92-002 Łódź

III.

ORGANIZATOR: TIME4S Radosław Sekieta

IV.

WSPÓŁORGANIZATOR: MILAN CLUB POLONIA ŁÓDŻ

V.

KONKURENCJE: K – 60m,300m,600m,1000m,w dal, p.palantowa,4x100m,4x200m**
M – 60m,300m,600m,1000m,w dal,p.palantowa,4x100m,4x200m**
Kategorie wiekowe: K1 i M1 roczniki 2016-2014
K2 i M2 roczniki 2013-2011
K3 i M3 roczniki 2010-2009
K4 i M4 roczniki 2008-2007
K5 i M5 roczniki 2006-2005

VI.

UCZESTNICTWO: do startu w zawodach upoważnieni są zawodniczki(cy) z przedziału
wiekowego 4-15 lat - o przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych
decyduje rok urodzenia (nie dopuszcza się startu dla dzieci spoza podanego przedziału
wiekowego).
Kategorie K1,M1 i K2,M2 mogą startować w maksymalnie dwóch konkurencjach
technicznych oraz jednej wybranej biegowej z zastrzeżeniem wyboru biegu o dystansie
maksymalnym do 300m.
Kategorie K3,M3 i K4 i M4 mogą startować w dwóch konkurencjach technicznych oraz
dwóch biegowych z zastrzeżeniem wyboru biegu o dystansie maksymalnym do 600m
(nie można łączyć dwóch dystansów o długości 300m i 600m).

Kategoria K5,M5 może startować w maksymalnie dwóch konkurencjach technicznych
oraz dwóch biegowych (nie można łączyć dwóch dystansów o długości 300m,600m i
1000m).
Wszyscy zawodnicy mogą wystartować dodatkowo w sztafecie 4x100m dla kat
wiekowych K1,K2,K3,M1,M2,M3 lub 4x200m dla kategorii wiekowych K4,K5,M4,M5.
ZGŁOSZENIA: 29.08.2020r. I RUNDA-zgłoszenia do dnia 26.08.2020 do godz. 21:00

VII.

05.09.2020r. II RUNDA-zgłoszenia do dnia 02.09.2020 do godz. 21:00
19.09.2020r. FINAŁ - zgłoszenia do dnia 16.09.2020 do godz. 21:00
pod adresem www.time4s.pl/zapisy.html
Wpisowe płatne jest na konto:
TIME4S Radosław Sekieta
05 1140 2004 0000 3802 7585 3040
ul. Ciasna 4m1
93-547 Łódź
Opłata startowa tytułem: ŻYWE SREBRO (imię i nazwisko uczestnika oraz runda)
VIII.

ZASADY KWALIFIKACJI: w biegach rozgrywane są serie na czas. W skoku w dal
oraz p. palantowa każdemu zawodnikowi przysługują 3 próby. Do klasyfikacji i udziału w
poszczególnych seriach w rundzie finałowej decydują zajęte miejsca. (pkt. V i XII)

IX.

OPŁATY: jednorazowa opłata startowa wynosi 25 zł od zawodnika - tylko przelew (w
tym udział w sztafecie bez względu na ilość konkurencji). Zgłoszenia po
zamknięciu panelu oraz w dniu zawodów nie będą przyjmowane. Każdy uczestnik
z opłaconym startem otrzyma w biurze indywidualny nr startowy (obowiązujący
na wszystkie starty). Medal pamiątkowy dla wszystkich uczestników (minimum
jedne zawody - jeden medal bez względu na ilość startów) oraz wniesienie opłaty
startowej.

X.

INNE: startujących ubezpiecza zgłaszający - podstawa prawna Dz.U. nr 25 poz. 7 z
dnia 06.03.1996 r. w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który:
zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową
oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność , osoby niepełnoletnie
startują za zgoda i przy obecności opiekuna prawnego.

XI.

POMIAR CZASU: FOTOFINISZ / SLANDI

XII.

Kierownik zawodów – Radosław Sekieta tel. 501 894 154

XIII.

NAGRODY: Pamiątkowe medale będą wręczane dla wszystkich uczestników podczas
każdych zawodów. Dla najlepszych zawodniczek(ków) w każdej kategorii wiekowej oraz
każdej konkurencji z podziałem na płeć oraz najlepszych sztafet K i M przewidziane są
nagrody rzeczowe. Warunkiem do sklasyfikowania w LIDZE jest udział w minimum
jednej z pierwszych dwóch rund oraz udział w rundzie finałowej. W przypadku udziału w
dwóch pierwszych rundach najlepszy wynik będzie podstawą kwalifikacji i rozstawienia
w rundzie finałowej. Drugim wynikiem dającym gwarancję klasyfikacji jest wynik rundy

finałowej (zajęte miejsce). W przypadku takiej samej liczby punktów (wyższe miejsce w
pierwszych dwóch rundach plus miejsce z rundy finałowej) decyduje wyższe miejsce w
rundzie finałowej. W rundzie finałowej zawodniczki(cy) będą rozstawiani zgodnie z
zajętymi miejscami po rundach kwalifikacyjnych. Wszystkie biegi będą rozgrywane w
seriach na czas. W rundzie finałowej jako pierwsze będą startowały serie, których
zawodnicy po pierwszych 2 rundach zajmują najniższe miejsca. Ostatnie (teoretycznie
najlepsze) serie będą startowały po 4 osoby (60m i 300m) lub 8 osób (600m i 1000m).
W rundzie finałowej uczestnicy najlepszych serii będą prezentowani z imienia i
nazwiska. Dekoracje oraz wręczenie nagród systematycznie niedługo po zakończeniu
poszczególnych konkurencji. Pamiątkowe medale dla uczestników (spełniających
wymagania regulaminowe) będą wręczane przy odbiorze nr startowych w dniu
zawodów.
XIV.

Szczegółowy program minutowy: zostanie opublikowany po zamknięciu panelu
zgłoszeń (pkt. VI) na stronie www.time4s.pl oraz ..........................
Tylko zawodnicy z kategorii K3,K4,K5,M3,M4,M5 mają możliwość startowania w
obuwiu typu kolce. W pozostałych kategoriach udział w obuwie typu kolce jest
zabroniony. Do zaznaczania rozbiegów zawodnicy mogą używać znaczników i
taśm samoprzylepnych. Obowiązuje zakaz używania kredy. Wszelkie zmiany
mogą nastąpić tylko za pisemną zgodą kierownika zawodów. Zawodnicy
zgłoszeni do zawodów niezgodnie z regulaminem nie będą dopuszczeni do startu.
Zawodnicy mają obowiązek uczestniczyć w zawodach tylko i wyłącznie w
numerach przypisanych do zawodnika i wydany podczas pierwszego udziału
obowiązuje ten sam numer na cały cykl. Przy udziale w kolejnych zawodach
wystarczy dokonać zapisu i uiścić opłatę startową nie ma potrzeby ponownej
wizyty w biurze zawodów. Jedynie podczas rundy finałowej należy pojawić się w
biurze wraz z numerem startowym celem odbioru pamiątkowego medalu :) (brak
numeru może uniemożliwić odbiór medalu)
Wstępny program minutowy*:
10.00 Otwarcie biura zawodów
11.00 60 m K
11.30 60 m M

w dal K,

12.00 1000 m K

p. palantowa M

12.20 1000 m M
12.40 600 m K
13.00 600 m M

w dal M,

13.20 300 m K

p. palantowa K

13.50 300 m M
14.20 4x100m K
14.30 4x100m M
14.40 4x200m K
14.50 4x200m M

* konkurencje biegowe będą rozgrywane w kolejności od najmłodszych do najstarszych, w
przypadku pokrywania się konkurencji biegowych i technicznych zawodnik po konkurencji
biegowej (lub przed nią) może wykonać swoje próby zgłaszając się do sędziego danej
konkurencji.
** wyboru poszczególnych konkurencji dokonujemy zgodnie z pkt. V regulaminu

