
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI  

W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH  
oraz biegu dodatkowego   

 KWIDZYŃSKA BIEGOWA PIONA 
  

KWIDZYN , 25  LISTOPADA 2017 
 
 

1. Kierownictwo: 

 Polski Związek Lekkiej Atletyki 

2. Organizator: 

Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny ,,Rodło” ul. Sportowa 6  , 82-500 Kwidzyn  ,  

e-mail: lekkoatletykarodlo@wp.pl  

 

Współorganizatorzy :  

- Miasto Kwidzyn 

- Urząd Marszałkowski Gdańsk 

-  Kwidzyn Biega  

 

3. Termin i miejsce zawodów: 

 25 listopada 2017 roku (sobota)  

 Tereny wokół stadionu miejskiego Kwidzyn ul. Sportowa 6 .   

 Otwarcie zawodów godz. 11:40 

 

4. Program zawodów: 

kwidzyńska biegowa piona-  Open  – 5km. - kobiet i mężczyzn – ograniczona ilość zgłoszeń 170 

osób .   

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski :   

Mężczyźni – wspólny bieg na 10 km (juniorzy – 6 km, młodzieżowcy w ramach MMP – 8 km,  

                      seniorzy – 10 km)  

Kobiety – wspólny bieg na 8 km  (juniorki – 4 km, młodzieżówki w ramach MMP – 6 km,  

                   seniorki – 8 km)  
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5. Wstępny program minutowy : 

10.30  kwidzyńska biegowa piona – 5 km.  

11: 40 Oficjalne otwarcie Młodzieżowych Mistrzostw Polski  

12:00 Start biegu mężczyzn  

12:50 Start biegu kobiet  

 

    Dekoracje indywidualne i drużynowe  , oficjalne zakończenie Mistrzostw.  

  

6. Warunki uczestnictwa: 

 Zgodnie z Regulaminem PZLA: w ramach Mistrzostw Polski w zawodach mają prawo startu 

zawodnicy urodzeni w latach 1995-1997 posiadający ważne na rok 2017 licencje PZLA.  

Ponadto w powyższych biegach prawo udziału posiadają, poza konkursem, inni zawodnicy 

przygotowujący się do udziału w Mistrzostwach Europy w biegach przełajowych.  

 

7. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

 Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie prosimy przesyłać na załączonym druku na adres 

lekkoatletykarodlo@wp.pl  w terminie do 10 listopada 2017 w tytule e- maila wpisując „MMP w 

biegach przełajowych + nazwę klubu”.  

 

Hotel ( bursa , zajazd) – zakwaterowanie i wyżywienie -  100zł. 

Hotel podwyższony standard – zakwaterowanie i wyżywienie – 120 zł.   

 

 

8. Zgłoszenia imienne , obowiązuje system zgłoszeń elektronicznych,  zamieszczony jest pod 

adresem http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/. 

System zgłoszeń otwarty jest od dnia 31.10.2017 r. do dnia 22.11.2017 r. do godziny 20:00. 

 

9.Nagrody  

medale za miejsca 1-3 , puchary dla drużyn za miejsca 1-3  , 

nagrody finansowe lub rzeczowe za miejsca 1-6  w biegach indywidualnych w kategorii 

młodzieżowej ,  

 w biegu dodatkowym kwidzyńska biegowa piona medale za miejsca 1-3 i nagrody rzeczowe .   

 

10. Biuro zawodów -  weryfikacja   

- Stadion Miejski Kwidzyn ul. Sportowa 6   -  24.11.2017 (piątek), godz. 15:00-19:00 ,  

  25.11.2017 ( sobota)  w godz. 9.00 -10.00   

 

 

11. Osoby odpowiedzialne:  

 Sprawy sportowe: Lech Kwiatkowski   603 099 093   

 Sprawy organizacyjne: Magdalena Sawkow  

 Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer 552554944  lub na adresy e-mail     

lekkoatletykarodlo@wp.pl  
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