KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OTWARTYCH
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LZS
W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW KOBIET I MĘŻCZYZN
CEL.
promocja Województwa Lubelskiego,
- popularyzacja podnoszenia ciężarów,
- wyłonienie mistrzów Województwa Lubelskiego LZS.
- ocena pracy szkoleniowej.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
- 07-08.02.2020r. Biłgoraj (hala sportowa).
ORGANIZATOR
WZ LZS w Lublinie
- LOZPC w Lublinie,
- LKS "Znicz" w Biłgoraju.
WSPÓŁORGANIZATORZY/
- Urząd Marszałkowski w Lublinie,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju
- Urząd Miasta Biłgoraj
- Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
PROGRAM ZAWODÓW
07.02.2020r.
godz. 14.00 przyjazd uczestników,
godz. 14.15 odprawa techniczna,
- godz. 14.30 waga zawodniczek i zawodników,
- godz. 15.30 start zawodniczek, I grupy (wszystkie kategorie dziewcząt do 15, 17 lat) 12 osób
- godz. 16.30 start zawodników I grupy (wszystkie kategorie chłopców do 15 lat) 18 osób
- godz. 18.30 start zawodników II grupy ( kategorie chłopców 56,61,67 do 17 lat) 15 osób
08.02.2020r.
- godz. 8.00 waga zawodniczek i zawodników
- godz. 9.30 start zawodniczek, II grupy (wszystkie kategorie dziewcząt do 20, 23 lat) 15 osób
- godz. 11.00 start zawodników III grupy ( kategorie chłopców od 73 do +102 do 17 lat, wszystkie do 23 lat)
11 osób
- godz. 12.30 start zawodników III grupy, (wszystkie kategorie chłopców do 20 lat) 19 osób
godz. 14.30 zakończenie zawodów.
UCZESTNICTWO
- prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy Województwa Lubelskiego w kategoriach wiekowych do 15,
17, 20, 23 lat.
- posiadający aktualne badania lekarskie,
- zgłoszenie do kartoteki PZPC (licencja zawodnika),
- dokument tożsamości.
NAGRODY
za miejsca w kategoriach wiekowych i wagowych zawodniczki i zawodnicy otrzymują medale i dyplomy,
- za miejsca I – III zwycięzcy wiekowych otrzymują nagrody i pamiątkowe puchary (w punktacji Sinclaira).
FINANSOWANIE
- organizator pokrywa koszty organizacyjne imprezy,
- poszczególne kluby pokrywają koszty przejazdów uczestników i uczestnictwa.
ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE
- noclegi 40 zł, obiad 15.00zł, kolacja/śniadanie 10.00zł
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży i ubezpieczenia zawodników,
- zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPC,
- w sprawach spornych decyduje LOZPC i sędzia główny zawodów.
OTRZYMUJĄ:
- PZCP w Warszawie,
- WZ LZS w Lublinie
- LOZPC Lublin,
- Urząd Marszałkowski w Lublinie,
- Urząd Miasta Biłgoraj,
- Media,

