
Regulamin Memoriału im. Ludwika Zająca i Adama Szulca 

 

  

            I.  Organizator 

Klub lekkoatletyczny WKS Sobieski Omega Systems Żagań, ARENA Żagań Sp. z o. o.   

 II.   Sponsorzy    

            Urząd Miasta Żagań 

           III. Cele zawodów 

 Popularyzacja lekkiej atletyki wśród najmłodszych dzieci 

 Promocja postaw patriotycznych oraz prospołecznych 

 Wyrównywanie szans dzieci w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej 

 Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia 

 Zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotną aktywnością fizyczną dzieci 

           IV. Termin i miejsca zawodów    

                 11.09.2022 r., godz. 10.00  Stadion Arena Żagań, ul. Kochanowskiego 6,  68-100 Żagań 

            V. Program zawodów 

Dziewczęta: U12 

 60m, 300m, 600m, rzut piłeczką palantową, skok w dal ze strefy 

Chłopcy: U12 

 60m, 300m, 600m, rzut piłeczką palantową, skok w dal ze strefy 

Dziewczęta: U14 

 60m, 300m, 600 m, skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową 

Chłopcy:  U14 

 60m, 300m, 600m, skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową   

Open Kobiet i Mężczyzn 

 60 m, pchnięcie kulą, 600m K, 1000m M 

            VI.          Warunki uczestnictwa 

 Prawo startu mają dziewczynki i chłopcy kategorii U12 (roczniki 2011-2012), U14 (rocznik 

2009-2010)  oraz pozostałe osoby w kat. Open Kobiet i Mężczyzn 

            VII.          Warunki  rozgrywania konkurencji   

 Konkurencje biegowe – serie na czas 

 Skok w dal ze strefy – każdy zawodnik ma prawo do 3 prób + 1 w finale (8 najlepszych) 

 Rzut piłeczką palantową – każdy zawodnik ma prawo do 3 prób + 2 w finale  

(8 najlepszych) 

 Pchnięcie kulą - każdy zawodnik ma prawo do 4 prób 



  

            VIII.          Nagrody 

 Za zajęcie miejsca I-III w konkurencjach zawodniczki /zawodnicy otrzymują medale  

i dyplomy 

 

            IX.          Zgłoszenia 

Obowiązuje system zgłoszeń elektronicznych poprzez panel STARTER do 08.09.2022 r. godz. 

15.00. Zgłoszenia można również dokonać drogą mailową, na adres: sport@arena.zagan.pl do dnia 

08.09.2022 r. do godz. 15.00. 

 Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia i konkurencję. 

 

            X          Zasady finansowania       

 Koszty organizacji zawodów ponosi organizator 

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy z całego kraju. Zawodnicy z województwa lubuskiego 

bez opłaty startowej, pozostali zawodnicy - opłata startowa: 20 zł za osobostart. Opłata za 

osobostarty będzie naliczana na podstawie zgłoszeń. Opłata startowa powinna być opłacona 

przelewem do dnia 08.09.2022 r., na konto:  

Arena Żagań Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 6,  68-100 Żagań 

Numer konta bankowego:  BPS 23 1930 1044 2280 0254 1534 0001   

Faktury będą wydawane w dniu zawodów na podstawie danych podanych w treści przelewu. 



XI  Sprawy organizacyjne: 

 Klasa zawodów – II 

 Każdy zawodnik startujący w zawodach musi być ubezpieczony zgodnie z Ustawą o Sporcie, 

posiadać aktualne badania lekarskie 

 Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z 

wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach 

promocyjnych organizatora.  

 Organizator mając na względzie sprawny przebieg zawodów ma prawo do zmiany 

warunków rozgrywania poszczególnych konkurencji. Interpretacja regulaminu oraz kwestie 

sporne rozstrzyga organizator. 

  

 

  

 

 

 

 

 

mailto:sport@arena.zagan.pl

