
GRAND PRIX WOJ. LUBUSKIEGO AMATORÓW W LEKIEJ ATLETYCE 2022 
REGULAMIN 

I. LOKALIZACJA I TERMINY: 
• Międzyrzecz – 3 września 2022 r. (sobota), planowany start zawodów godz. 

14:00, Stadion Miejski w Międzyrzeczu 

• Zielona Góra – 30 września 2022 r. (piątek) 

• Gorzów Wlkp. – 8 października 2022 r.  (sobota) 
 

II. ORGANIZATORZY: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Lubuski Związek Lekkiej     

Atletyki w Zielonej Górze, MTH Consulting. 
 
Współorganizatorzy: MOSiW Międzyrzecz, MOSiR Zielona Góra, OSiR Gorzów 

Wielkopolski 
 
III. KONKURENCJE: 

• Czwórbój LA – 100m, 1000m, skok w dal, rzut piłeczka palantową. 
• Sztafeta 4 x 400 m. 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- Do startu upoważnieni są wyłącznie zawodnicy/czki, którzy posiadają status    

  amatora i nie mają aktualnej licencji PZLA lub innego związku lekkoatletycznego   
                      zrzeszonego w World Athletics. 

- Minimalny wiek uczestnika to 16 lat, ukończone najpóźniej do dnia rozegrania      
  zawodów. 
- Każdy zawodnik musi przed startem podpisać oświadczenie o braku    

                      przeciwwskazań do startu. W przypadku osoby niepełnoletniej dokonuje tego   
                      opiekun prawny. 

 
VI.  ZGŁOSZENIA: wyłącznie elektronicznie – drogą mailową na adres: 

 biuro@mthconsulting.pl 
 Najdalej na 5 dni przed każdymi zawodami, zgodnie z kalendarzem z punktu I lub  
 do wyczerpania limitu. 

 W mailu podajemy imię i nazwisko, datę urodzenia, miasto, numer telefonu       
 kontaktowego oraz informację czy rywalizujemy w czwórboju, czy zgłaszamy  
 sztafetę. W przypadku sztafety należy podać pełne dane wszystkich jej 
 uczestników. 
 Niekompletne maile będą uważane, jako nieważne zgłoszenie. 
 

 VII.   OPŁATA STARTOWA: udział w zawodach jest bezpłatny. 

 

VIII.   LIMITY: 
 Limity na poszczególne zawody: 
 - Czwórbój LA – łącznie 60 zawodników, niezależnie od płci. 
 - Sztafeta 4 x 400 metrów – 10 sztafet po 4 osoby, bez dodatkowego ograniczenia 
    dla płci 
                       O zmieszczeniu się w limicie decyduje kolejność zgłoszeń. 

mailto:biuro@mthconsulting.pl


 

IX.   PUNKTACJA: 
 - W poszczególnych zawodach do wyłonienia zwycięzcy, stosuje się tabele 
   wielobojowe obowiązujące w PZLA, odpowiednio dla kobiet i mężczyzn. 
 - Dla piłeczki palantowej stosuje się punkty z konkurencji rzut oszczepem. 
 - Zawodnicy walczą o Grand Prix Województwa Lubuskiego – wyłącznie 
   w czwórboju – punktując w poszczególnych zawodach. 
 - Zasady punktacji – za 1 miejsce w danych zawodach N punktów, gdzie N  to 
   zawsze liczba uczestników, którzy rozpoczną czwórbój w danym dniu, 2 miejsce- 
   (N-1) punktów, 3 miejsce (N-2) punktów i tak aż do ostatniego miejsca, za 
   które przyznaje się 1 punkt. 
 - Sztafety nie punktują. 
 - Warunkiem sklasyfikowania w końcowym rankingu jest ukończenie czwórboju, 
    w co najmniej dwóch miastach z regulaminu. 
 

X.  NAGRODY 
 * Wyniki osiągnięte na zawodach nie są zaliczane do tabel PZLA. 
 * Organizator przewiduje medale dla każdego uczestnika zawodów. 
 *Organizator zapewnia pałeczki sztafetowe, piłeczki palantowe, numery startowe. 
 * Dla zawodników wyznaczone będą szatnie. 
 * W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do  
    Organizatora. 
 

RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW 
14:00 Otwarcie Mityngu 
14:05 100 m K,   P. palantowa M 
14:30 Skok w dal K 
14:45 100 m M 
15:10 sztafeta 4 x 400m 
15:30 skok w dal M 
15:45 P. palantowa K 
15:45 1000 m serie K+M 
16:30 Dekoracje i zamknięcie zawodów 

 
  
 
  
 
        

 


