24. OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
PZLA MISTRZOSTWA POLSKI U18
Chorzów, 27 – 29 lipca 2018
Regulamin
1. Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce
27-29 lipca 2018, Stadion Śląski ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów.
3. Organizator
Śląska Federacja Sportu, ul. Kościuszki 191, 40-525 Katowice, tel./fax 32/257 22 60.
Śląski Związek Lekkiej Atletyki, ul. Kościuszki 84, 40-065 Katowice, tel. 505 589 998, szla@onet.pl
4. Rozgrywane konkurencje
Kobiety:
100, 200, 400, 800, 1 500, 3 000, 100ppł, 400ppł, 1 500prz, 4x100, 4x400, chód 5 000m, wzwyż, tyczka, w dal,
trójskok, kula, dysk, młot, oszczep, 7-bój.
Mężczyźni:
100, 200, 400, 800, 1 500, 3 000, 110ppł, 400ppł, 2 000prz, 4x100, 4x400, chód 10 000m, wzwyż, tyczka, w dal,
trójskok, kula, dysk, młot, oszczep, 10-bój.
5. Warunki uczestnictwa
W zawodach Systemu Sportu Młodzieżowego prowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki mogą
uczestniczyć zawodnicy posiadający:
 numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 388),
 ważną na sezon 2018 licencją zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki potwierdzającą
uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZLA,
 aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki.
Do zawodów finałowych 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży awansują zawodnicy urodzeni w latach 2001-2002,
którzy:
a) zostaną umieszczeni (do 2 zawodników w konkurencji) na liście ogłoszonej przez PZLA do 30.05.br. Rezygnacja
z miejsca na tej liście, związana ze startem w innej konkurencji, musi być zgłoszona nie później niż do dnia
22.06.br.;
b) zostaną umieszczeni na liście obejmującej do 24 zawodników w każdej konkurencji indywidualnej; - podstawą
do opracowania list będą wyniki uzyskane w regulaminowych warunkach do dnia 24.06.br na zawodach
kalendarzowych PZLA lub na mityngach z kalendarzy EA lub/i IAAF posiadając ważną licencję PZLA. Ewentualna

zmiana terminu zawodów podlega akceptacji PZLA i może być dokonywana zgodnie z regulaminem zgłaszania
imprez do PZLA - najpóźniej na 2 tygodnie przed uprzednio zgłoszonym terminem;
c)

zostaną umieszczeni na liście uzupełniającej (do 24 osób w konkurencji), która zostanie ogłoszona do 28.06. br.
- w przypadku gdy zawodnik znajdzie się na liście wstępnej w wykluczającej się liczbie konkurencji, WZLA jest
zobowiązany do określenia w wyznaczonym terminie konkurencji, w której będzie startować w finale OOM.

Tylko zawodnicy umieszczeni na liście (24 osób w konkurencji) mogą startować w finale OOM.
d) w biegach sztafetowych do zawodów finałowych będzie kwalifikowanych po 8 zespołów klubowych wyłonionych:
- po 6 zespołów na podstawie wyników uzyskanych podczas mistrzostw województw juniorów młodszych
organizowanych w okresie 5.05 – 3.06. br. (po 1 w województwie, zgłoszonych do kalendarza PZLA z klasą I) –
warunkiem uznania wyników jest przyjęcie delegata technicznego PZLA,
- po 2 zespoły na podstawie wyników z w/w. mistrzostw województw oraz jednego mityngu ogólnopolskiego –
Warszawa 16-17.06.06.br. (warunkiem wzięcia pod uwagę wyniku sztafety jest podanie w komunikacie pełnego
składu imiennego wraz z rocznikami urodzenia zawodników). Podczas zawodów będzie prowadzona na bramce
dodatkowa weryfikacja i identyfikacja zawodników (licencja zawodnicza).
Lista sztafet dopuszczonych do zawodów finałowych zostanie ogłoszona 7.06.br. (po 6 zespołów) oraz po 2 zespoły
dodatkowe w dniu 20.06 br.
W składzie sztafety zakwalifikowanej do zawodów finałowych może być zgłoszony maksymalnie 1 zawodnik
rezerwowy tylko w przypadku, gdy co najmniej 1 z członków sztafety startuje w konkurencji indywidualnej.
6. Zawodnicy mają prawo startu w następującej ilości konkurencji:
 w 2 konkurencjach indywidualnych (w tym w biegu przełajowym w ramach MP U18) i 1 sztafecie,
 lub w biegu przełajowym w ramach MP U18, w wieloboju i 1 sztafecie,
 lub w 1 konkurencji indywidualnej (w tym w biegu przełajowym w ramach MP U18) i w 2 sztafetach.
Start w biegu na 400m lub 400mpł wyklucza udział w innej konkurencji indywidualnej (ograniczenie nie dotyczy startu
w biegach na 100mpł i 110mpł).
Start w biegu na 800m lub dłuższym wyklucza udział w innej konkurencji z wyjątkiem biegu przełajowego
i jednej sztafety. Zawodnik ma prawo startu tylko w tych konkurencjach, w których uzyskał awans.
UWAGA: - zespoły sztafetowe mogą składać się wyłącznie z juniorów młodszych.
7. Sposób rozgrywania konkurencji:
 w biegach do 800m włącznie oraz w biegach na 100mpł i 110mpł oraz 400mpł rozegrane zostaną eliminacje
oraz finały A i B;
 w pozostałych biegach: bezpośrednio finały lub serie na czas;
 rozstawienia biegów w zawodach finałowych dokonywane będą wyłącznie na podstawie wyników osiągniętych
w bieżącym sezonie na imprezach kalendarzowych PZLA (których komunikaty zostały dostarczone do Związku)
lub na mityngach z kalendarzy EA lub/i IAAF, kolejność serii w biegach jest losowana, a zawodnicy z jednego
klubu z podobnymi wynikami będą w miarę możliwości rozstawiani w różnych biegach eliminacyjnych;
 w konkurencjach technicznych, do których zgłoszono i stanie na starcie 17 lub więcej zawodników zostaną
rozegrane eliminacje.

8. Podział konkurencji na dni
2017

Piątek
27 lipca

Sesja
poranna
Sesja
główna
Sesja
poranna

Sobota
28 lipca

Niedziela
29 lipca

Sesja
główna

Kobiety:

100 el, 400 el, 400pł el, tyczka el, w dal el, młot el, oszczep el, 7-bój
(100pł, wzwyż, kula)

Mężczyźni:

100 el, 400 el, 400pł el, wzwyż el, 10-bój (100, w dal, kula)

Kobiety:

100 f., 800 el, 1 500prz (serie), chód 5 000, kula el, 7-bój (200)

Mężczyźni:

100 f., 800 el, 3000 (serie), tyczka el, w dal el, kula el, młot el, oszczep el,
10-bój (wzwyż, 400)

Kobiety:

200 el, wzwyż el, trójskok el, dysk el, 7-bój (w dal, oszczep)

Mężczyźni:

200 el, trójskok el, dysk el, 10-bój (110pł, dysk, tyczka, oszczep)

Kobiety:
Mężczyźni:

400 f, 1500 (serie), 400pł f, 4x100 f, w dal f, kula f, młot f, oszczep f, 7-bój
(800)
400 f, 1500 (serie), 400pł f, 2000prz, 4x100 f, wzwyż f, w dal f, kula f.
oszczep f, 10-bój (1500)

Sesja
poranna

Kobiety:

100pł el, tyczka f

Mężczyźni:

110pł el, chód 10000

Sesja
główna

Kobiety:

200 f, 800 f, 3000 f, 100pł f, 4x400 f, wzwyż f, trójskok f, dysk f

Mężczyźni:

M:200 f, 800 f, 110pł f, 4x400 f, tyczka f, trójskok f, dysk f, młot f

Propozycja 2018

Piątek
27 lipca

Sesja
poranna
Sesja
główna
Sesja
poranna

Sobota
28 lipca

Niedziela
29 lipca

Sesja
główna

Sesja
główna

Kobiety:

400 el., 400 ppł. el., tyczka el., w dal el., młot el., oszczep el., 7-bój (100 ppł.,
wzwyż, kula), 100 PK, 400 PK

Mężczyźni:

400 el., 400pł el., wzwyż el., 10-bój (100, w dal, kula), 100 PK, 400 PK

Kobiety:

100 el.+ f., 800 el., 1500 (serie), 1 500 prz. (serie), kula el., 7-bój (200)

Mężczyźni:

100 el.+ f., 800 el., 1500 (serie), 3000 (serie), tyczka el., w dal el., kula el.,
młot el., oszczep el., 10-bój (wzwyż, 400)

Kobiety:

200 el., chód 10 000, wzwyż el., trójskok el., dysk el., 7-bój (w dal, oszczep)

Mężczyźni:

200 el., trójskok el., dysk el., 10-bój (110 ppł., dysk, tyczka, oszczep)

Kobiety:
Mężczyźni:

400 f, 400 ppł. f, 3000 f, chód 5 000, 4x100 f, w dal f, kula f, młot f, oszczep
f, 7-bój (800)
400 f, 400 ppł. f, 2000 prz., 4x100 f, wzwyż f, w dal f, kula f. młot f, oszczep f,
10-bój (1500)

Kobiety:

200 f, 800 f, 100 ppł. el.+ f, 4x400 f, tyczka f, wzwyż f, trójskok f, dysk f

Mężczyźni:

200 f, 800 f, 110 ppł. el.+ f, 4x400 f, tyczka f, trójskok f, dysk f

9. Punktacja SSM
Punktuje się 20 miejsc wg. zasady: I-9, II-7, III-6, IV/VI-5, VII/X-4, XI/XVI-3, XVII/XX-2.
 punktują jedynie zawodnicy umieszczeni na listach ogłoszonych przez PZLA;
 w sztafetach będą również przyznane punkty zespołom, które nie zakwalifikują się do zawodów finałowych, za
kolejne miejsca, do XX - nierozstrzygnięte w wyniku zawodów finałowych, wg wyników określonych w pkt.5d.
10. Nagrody

Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.
11. Zgłoszenia
Do 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - PZLA Mistrzostw Polski U18 obowiązuje wyłącznie system „Starter
PZLA”. Imienne zgłoszenia uprawnionych zawodników przesyłają Wojewódzkie ZLA w nieprzekraczalnym terminie
do 6.07. br.
12. Weryfikacja
Każde województwo 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 należy oddać w biurze zawodów lub przesłać skan na
adres e-mail: delegat@ckspzla.pl w następującym terminie i wyznaczonej godzinie:
 dla startujących w dniu 27 lipca złożenie karty w czwartek 26 lipca do godziny 20:00,
 dla startujących w dniu 28 lipca złożenie karty w piątek 27 lipca do godziny 14:00,
 dla startujących w dniu 29 lipca złożenie karty w niedzielę 28 lipca do godziny 14:00.
Brak przekazanego lub przesłanego potwierdzenia w wyznaczonych terminach będzie skutkować skreśleniem
zawodnika/zawodniczki z list startowych.
W przypadku niezweryfikowania zawodników na 2 godziny przed danym seansem zawodów, w którym rozgrywane
są eliminacje, delegat techniczny skreśla tych zawodników z listy startowej we wszystkich zgłoszonych konkurencjach.
13. Podział punktów
Wniosek o podział punktów należy zgłosić do PZLA do dnia 06.07.2018 r.
14. Zasady finansowania
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator,
Zawodnicy zajmujący na listach miejsca 1-20 uczestniczą w imprezie na koszt organizatora.
Zawodnicy zajmujący na listach miejsca 21-24 uczestniczą w imprezie na koszt zgłaszających.
Zgłoszenie zawodnika po terminie wiążę się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.
15. Noclegi i wyżywienie
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.
16. Uwagi
 Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszego regulaminu.
 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 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - PZLA Mistrzostwach Polski U18 zobowiązani
są do występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start w ubiorach
reprezentacji Polski).

Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
„24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - PZLA Mistrzostw Polski U18"
należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

