PZLA Mistrzostwa Polski U16
Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego
Bełchatów 22 – 23 września 2018 r.
Komunikat Organizacyjny nr 1

1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Organizator: Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 96,
tel. 513-470-620, e-mail:info@pcs-belchatow.pl
3. Termin i miejsce zawodów:
 Termin: 22 – 23 września 2018 r.
 Miejsce zawodów: Stadion LA Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie
Uwaga:
 Przyjazd uczestników w dniu 21.09.2018 r.
 Otwarcie Mistrzostw Polski U 16 – 22.09.2018 r. godz. 13:00
 Zawody 22.09.2018 r. od godz. 13:10 wg programu minutowego
 Zawody 23.09.2018 r. od godz. 10:00 wg programu minutowego
 Wyjazd w dniu 23.09.2018 r. (obiad godz. 11:30 – 14:30).
4. Warunki uczestnictwa i sposób rozgrywania konkurencji: wg regulaminu PZLA 2018 r.
www.pzla.pl
5. Nagrody: zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w każdej konkurencji otrzymają medale, a za
miejsca I-VIII dyplomy.

6. Zgłoszenia imienne: obowiązuje wyłącznie system „Starter PZLA”.
System zgłoszeń otwarty będzie od dnia 10 września 2018, do godziny 12:00 dnia
17 września 2018. Prawo przesyłania zgłoszeń posiadają wyłącznie Wojewódzkie
Związki Lekkiej Atletyki.
7. Zasady finansowania: koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, a koszty
osobowe uczestnicy.
8. Noclegi i wyżywienie: (ilość miejsc ograniczona).
Noclegi można zamawiać w dwóch kategoriach:
 hotel
 bursa/OSIR
Zamówienia na noclegi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2018 r.
do godz. 15:00 e-mailem noclegimpu16@pcs-belchatow.pl wyłącznie na drukach: załącznik nr 1.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po przyjęciu zgłoszenia otrzymają
Państwo mailowe potwierdzenie o dokonanej rezerwacji oraz informację, jaki typ noclegu został
Państwu przyznany (hotel/bursa/OSIR) oraz kwotę do zapłaty.
W przypadku zamówienia większej ilości miejsc przez kluby niż faktyczne zakwaterowanie,
klubom nie będą zwracane środki wpłacone przed przyjazdem na konto.

Koszty osobodnia:
 w obiekcie typu bursa, OSIR - 110,00 zł, w cenie: śniadanie, obiad, kolacja
i zakwaterowanie
 w hotelu - 160,00 zł, w cenie: śniadanie, obiad, kolacja, zakwaterowanie, korzystanie
z pływalni krytej oraz sauny.
Śniadania i kolacje wydawane będą w obiektach noclegowych. Obiady będą wydawane na terenie
stadionu LA Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie.
9. Transport: organizator zapewnia transport zawodników z miejsca zakwaterowania na Stadion
LA.
10. Uroczystość Otwarcia Mistrzostw Polski U16
Uroczystość otwarcia Mistrzostw Polski odbędzie się w dniu 22 września 2018 r. o godz. 13.00 na
stadionie LA Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96
11. Biuro zawodów – godziny pracy:
21 września 2018 r. od godz. 15.00 do godz. 20.00
22 września 2018 r. od godz. 09.00 do godz. 19.00
23 września 2018 r. od godz. 08.00 do zakończenia zawodów.

