
Miting Lekkoatletyczny Politechniki Krakowskiej - Regulamin techniczny 
 
 
I. ORGANIZATOR 

Organizatorem zawodów jest Centrum Sportu i Rekreacji oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego  
Politechniki Krakowskiej (zwany dalej „Organizatorem”). 
 

II. PROGRAM ZAWODÓW 
 

1. Miting obejmuje programem następujące konkurencje: 
 

a. kobiety (5 konkurencji) 100 m, 400 m, 800 m, skok w dal, pchnięcie kulą 
 

b. mężczyźni (5 konkurencji) 100 m, 400 m, 1500 m, skok w dal, pchnięcie kulą 
 

2. Miting odbywa się w ciągu jednego dnia w godzinach 10:00 – 13:00 na Stadionie WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 

3. Program minutowy może ulec zmianie w związku z liczbą zawodników. 

4. W przypadku złych warunków pogodowych Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Mitingu lub przeniesienia 
wydarzenia na Halę Sportową przy ul. Kamiennej 17.  

 
III. UCZESTNICTWO 

 
1. Zawodnik/zawodniczka ma prawo startu w 2 różnych konkurencjach indywidualnych. 

 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia list startowych w przypadku zbyt dużej liczby chętnych.  

 
3. W Mitingu prawo startu mają wszyscy studenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki.  

 

 
IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI 

 
1. Konkurencje biegowe rozgrywane są w seriach na czas (wg najlepszych wyników). Rozstawień do poszczególnych serii dokona 

Biuro Zawodów. 
 

2. W konkurencjach technicznych każdy z zawodników ma 3 próby.  
 

3. Wyprowadzenie zawodników przez wolontariusza na miejsce startu nastąpi: 10 min przed startem konkurencji biegowej, 20 
min przed startem konkurencji technicznej. Zbiórka zawodników będzie przy Biurze Zawodów.  

 

 
V. ZGŁOSZENIA 

 
Zgłoszeń dokonuje się poprzez elektroniczny formularz przed zawodami lub poprzez osobiste dopisanie do listy startowej w Biurze  
Zawodów w dniu Mitingu w godzinach 9:00 – 9:40.  

 
VI. NAGRODY 

 
Organizator przewiduje nagrody dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji w formie bonów  
i nagród rzeczowych.  

 
 

VII. UWAGI KOŃCOWE 
 
1. Brak startu w jednej konkurencji nie wyklucza udziału w kolejnej. 

 

2. Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem ogólnym Akademickich Mistrzostw Polski, niniejszym regulaminem technicznym lekkiej 
atletyki, a w sprawach w nich nieuregulowanych w oparciu o przepisy World Athletic. 

 
3. Każdy uczestnik podpisuje w biurze zawodów oświadczenie o swoim stanie zdrowia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan 

zdrowia zawodnika. 
 



4. Realizując cele organizacji i promocji AZS Politechniki Krakowskiej, organizator utrwala fragmenty zawodów w postaci materiału foto i 
wideo. Uczestnictwo w Mitingu Lekkoatletycznym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie  
i publikację wizerunku uczestnika na stronie CSiR oraz AZS PK oraz stronach powiązanych, w mediach społecznościowych należących do 
organizatora i podmiotów współpracujących, a także w mediach informacyjnych i sportowych. 

 


