
 

 

 
 
 

LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

II OTWARTE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA 

ORGANIZATOR: LKS „GÓRNIK” WAŁBRZYCH 
 
MIEJSCE ZAWODÓW: Boisko przy hali sportowej
Miasto ). 
 
TERMIN ZAWODÓW: 19.05
 
KONKURENCJE: pięciobój rzutowy mężczyzn
ciężarek) – waga sprzętu wg kategorii wiekowych.
 
ZGŁOSZENIA: na adres mailowy 
kontakt tel. 502 076 314. 
 
WARUNKI STARTU I PUNKTACJA:
konkurencji – najlepszy wynik punktowany wg międzynarodowej tabeli Pięcioboju. Suma 
punktów 5 konkurencji decyduje o zajętym miejscu.
 
UCZESTNICTWO: prawo startu w zawodach mają zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat
opłacili opłatę startową wg karty zgłoszeniowej
 
OPŁATY STARTOWE: uczestnicy uiszczają opłatę w wysokości 
biurze zawodów. 
 
NAGRODY: zwycięzca, który uzyska największą ilość punktów otrzyma 
Puchar Prezydenta Miasta Wałbrzycha, zawodnic
puchary. Dalsze miejsca do 10 włącznie zostaną nagrodzone wg możliwości organizatora.
Wszyscy uczestnicy otrzymają 
 
Koszty zawodów ponosi organizator LKS Górnik Wałbrzych, koszty osobowe 
(dojazd,nocleg i wyżywienie) pokrywają Uczestnicy.
Szatnie służą wyłącznie jako przebieralnie i będą czynne w dniu zawodów od godz. 9:45, 
za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Organizator nie odpowiada.
 
UWAGA: Program minutowy zostanie opracowany po zakończeniu zgłoszeń i będzie 
dostępny na godzinę przed rozpoczęciem zawodów.
 
ZAKWATEROWANIE: – istnieje 
Internat Julia-W-ch, ul. Piotra Wysockiego 11A
Pensjonat ''Luna''-Szczawno Zdrój, ul. Boczna 8
VILLA ''ART''-W-ch, ul. Czerwonego Krzyża 1

 

LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY 
„GÓRNIK” 

ul. Chopina 1, 58-301 Wałbrzych 
 

NIP 886-12-82 932 REGON 890531159 
KRS 0000238833 

KONTO 691020 5095 0000 5602 0081 4194 

 

Wałbrzych 30

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
OTWARTE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA

W PIĘCIOBOJU RZUTOWYM. 
 

LKS „GÓRNIK” WAŁBRZYCH - AQUA ZDRÓJ. 

Boisko przy hali sportowej ul. Chopina 1, Wałbrzych ( Nowe 

.05.2019 r. (niedziela) godz. 11.00 

pięciobój rzutowy mężczyzn i kobiet ( młot, kula, dysk, oszczep, 
waga sprzętu wg kategorii wiekowych. 

na adres mailowy – biuro@lksgwalbrzych.pl. do dnia 17.05

WARUNKI STARTU I PUNKTACJA: każdy zawodnik ma trzy próby w każdej 
najlepszy wynik punktowany wg międzynarodowej tabeli Pięcioboju. Suma 

punktów 5 konkurencji decyduje o zajętym miejscu. 

prawo startu w zawodach mają zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat
startową wg karty zgłoszeniowej. 

uczestnicy uiszczają opłatę w wysokości 50 zł przed zawodami w 

zwycięzca, który uzyska największą ilość punktów otrzyma 
Puchar Prezydenta Miasta Wałbrzycha, zawodnicy z 2-go i 3 –go miejsca otrzymają 
puchary. Dalsze miejsca do 10 włącznie zostaną nagrodzone wg możliwości organizatora.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

ponosi organizator LKS Górnik Wałbrzych, koszty osobowe 
(dojazd,nocleg i wyżywienie) pokrywają Uczestnicy. 

służą wyłącznie jako przebieralnie i będą czynne w dniu zawodów od godz. 9:45, 
za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Organizator nie odpowiada.

: Program minutowy zostanie opracowany po zakończeniu zgłoszeń i będzie 
rozpoczęciem zawodów. 

istnieje możliwość zarezerwowania zakwaterowania:
ch, ul. Piotra Wysockiego 11A 
Szczawno Zdrój, ul. Boczna 8 

ch, ul. Czerwonego Krzyża 1 

LKS GÓRNIK W

 

 

Wałbrzych 30.04.2019 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA 

Wałbrzych ( Nowe 

( młot, kula, dysk, oszczep, 

. do dnia 17.05.2019 – 

każdy zawodnik ma trzy próby w każdej 
najlepszy wynik punktowany wg międzynarodowej tabeli Pięcioboju. Suma 

prawo startu w zawodach mają zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat i 

zł przed zawodami w 

zwycięzca, który uzyska największą ilość punktów otrzyma przechodni 
go miejsca otrzymają 

puchary. Dalsze miejsca do 10 włącznie zostaną nagrodzone wg możliwości organizatora. 

ponosi organizator LKS Górnik Wałbrzych, koszty osobowe 

służą wyłącznie jako przebieralnie i będą czynne w dniu zawodów od godz. 9:45, 
za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Organizator nie odpowiada. 

: Program minutowy zostanie opracowany po zakończeniu zgłoszeń i będzie 

zarezerwowania zakwaterowania: 

ORGANIZATOR 
LKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 


