
MASTERS EUROPA LOVOSICE 

2018 

27 – 28 (ewentualnie 29) Lipca 2018 Lovosice 

Organizator: 

Organizator techniczny: athletic club ASK Lovosice i miasto Lovosice 

Miejsce: 

Lovosice – Athletic stadium Lovosice, U stadionu 1022, 410 02 Lovosice 

 

Data: 

27 – 28 (ewentualnie 29) Lipca 2018 
 

Główni organizatorzy: 

Dyrektor zawodów:  Jaroslav Smělý 

Sędzia główny:   ing. Ivan Galia 

Dyrektor techniczny:  Zdeněk Rous 

Starter:   Jindřich Šulc 

Biuro zawodów:  Barbora Mairichová 

Zabezpieczenie medyczne: ČČK Litoměřice 

 

Start: 

Mężczyźni i kobiety od grup wiekowych M35 i K35 w pięcioletnich grupach wiekowych 

 

Dyscypliny: 

Mężczyźni: 100 M, 200 M, 400 M, 800 M, 1 500 M, 5 000 M, 10 000 M, 110 M płotki, 

100 M płotki, 80 M płotki (zgodnie z grupami wiekowymi), 400 M płotki, 300 M 

płotki, 200 M płotki (zgodnie z grupami wiekowymi), 3 000 M bieg z 

przeszkodami, 2 000 M bieg z przeszkodami (zgodnie z grupami wiekowymi), skok 

wzwyż, skok w dal, trójskok, skok o tyczce, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut 

młotem, rzut oszczepem, rzut ciężarkiem, chód 5 000 M, sztafeta 4 x 100 M, 4 x 

400 M. 

 

Kobiety: 100 M, 200 M, 400 M, 800 M, 1 500 M, 5 000 M, 10 000 M, 100 M płotki, 

80 M płotki(zgodnie z grupami wiekowymi), 400 M płotki, 300 M płotki, 200 M 

płotki (zgodnie z grupami wiekowymi), 2 000 M bieg z przeszkodami,  skok wzwyż, 

skok w dal, trójskok, skok o tyczce, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut młotem, rzut 

oszczepem, rzut ciężarkiem, chód 5 000 M, sztafety 4 x 100 M, 4 x 400 M 

 

Numery startowe: 

Numery startowe można odbierać po zgłoszeniu sie w biurze zawodów w dniu 27 lipca 

od godziny 12-stej. Prydzielony numer zostanie wykorzystany we wszystkich 

konkurencjach w których zawodnik startuje. 

 

Przebieralnie: 

Szatnie / przebieralnie będą dostepne na stadionie lekkoatletycznym i w sali do 

koszykówki w miejscowosci Lovosice.Toalety również będą dostępne w tych 



miejscach i na trybunie. 

 

Rozgrzewka: 

Rozgrzewka przed daną konkurencją odbędzie sie poza obszarem zawodów. 

 

Listy startowe: 
Listy startowe będą wyświetlane na tablicy informacyjnej w biurze zawodów. 

Umieszczenie zawodnika w poszczególnych seriach, w tym losowanie torów, kolejność 

startową zawodników w zawodach , wysokość startowe i kolejne wysokości w przypadku 

skoków w skoku wzwyż i skoków o tyczce zostaną ustalone przez biuro dyrektorów 

technicznych. 

 

Weryfikacja sprzetu: 
Wszyscy zawodnicy będą mogli wykorzystywać własny sprzet w zawodach. Sprzęt 

startowy musi zostać sprawdzony przez sędziego technicznego nie później niż 60 minut 

przed rozpoczęciem zawodów, w namiocie oznaczonym w tym celu. 

 

Prezentacja: 
Wszyscy zawodnicy muszą osobiście stawić się przed zawodami do namiotu oznaczonego 

jako "Pokój wezwania – call room" znajdującego się na terenie biura zawodów. Po 

przedstawieniu zawodnik nie może opuścić tego obszaru, a na początek swojej konkurencji 

będzie prowadzony przez obsługę zawodów wraz z innymi zawodnikami w swojej 

konkurencji 

 

Prezentacja konkurencji rozpocznie się 15 minut przed wejściem na teren zawodów. Czasy 

prezentacji i prowadzenia do startu lub sektora dla poszczególnych wydarzeń będą 

wyświetlane w minutowym harmonogramie na tablicy informacyjnej w namiocie dla 

pokojów konferencyjnych. 

 

Zawodnicy zostaną doprowadzeni do startu:  

10 minut przed bieganiem i chodem, 

25 minut przed dyscyplinami technicznymi,  

60 minut przed skokiem o tyczce. 

 

Dostęp na teren zawodów: 
Podczas zawodów, w czasie rozgrywania konkurencji, tylko zawodnicy, sędziowie i obsługa 

zawodów będą mogli wziąć udział w zawodach. Nieprzestrzeganie tej zasady może 

skutkować karaniem zawodników lub ich zdyskwalifikowaniem. 

 

Podczas rozgrywania zawodów wydzielony zostanie specjalny obszar dla trenerów i 

trenerów do skoku o tyczce, pchnięcia kulą, rzutu młotem i rzutu dyskiem. 
  

Wyniki: 

Wyniki poszczególnych konkurencji będą wyświetlane na tablicy informacyjnej w 

biurze zawodów. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Czeskiej Federacji Sportowej: http://www.atletika.cz/clenska-

sekce/veterani/vysledky/ 
 

Protesty i obiekcje: 
Protesty dotyczące rezultatów lub podczas zawodów muszą być składane w ciągu 30 minut 

http://www.atletika.cz/clenska-sekce/veterani/vysledky/
http://www.atletika.cz/clenska-sekce/veterani/vysledky/


od zamieszczenia karty wyników na tablicy informacyjnej w biurze zawodów i muszą zostać 

przekazane w sposób słowny sędziemu głównemu (zasada nr 146 § 2, 3, 4 i 5, zasady 

sportowe). 

 

W przypadku sporu z decyzją sędziego głównego o zdeponowaniu 100 Kč i pisemnym 

sprzeciwie, do ostatecznej decyzji zostanie komisja  (zasada nr 146 § 3 i 6, zasady sportowe). 

 

W skład komisji będą wchodzić: delegat techniczny, dyrektor wyścigu, sędzia główny. 

Nagrody: 
Pierwszych trzech zawodników w danej dyscyplinie, we wszystkich grupach wiekowych 

otrzyma medal i dyplom. Dyplomy zostaną wręczone 8 pierwszym sportowcom, jeśli chce tego 

sportowiec. Nagrody zostaną przyznane po 30 minutach od zakończenia każdej dyscypliny. 
 

Regulamin techniczny: 
Konkurs odbędzie się zgodnie z zasadami sportowymi i zasadami WMA. Teren sportowy i techniczny 

mają sztuczną nawierzchnię - nawierzchnia tartanowa. Tor ma 6 pasów i 8 pasów na prostej 100 M. 

Możliwe jest stosowanie kolców o maksymalnej długości 6 mm. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zmiany programu minutowego w zależności od liczby zawodników w poszczególnych 

grupach wiekowych. 
 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: jara.smely@seznam.cz lub przez formularz 

rejestracyjny na stronie internetowej MAELO. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 lipca 

2018 r. O północy. We wpisie należy podać swoje imię, nazwisko, dyscyplinę, datę urodzenia, 

standardowy czas / odległość / wysokość oraz klub lub kraj, 

 

Wpisy po tej dacie będą obciążane podwójną kwotą. 

 

Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń zostanie ustalony harmonogram i progrm minutowy. 

 

Koszt uczestnictwa 

Koszt uczestnictwa dla pierwszej konkurencji wynosi 125 Kč / 5 €, każda następna konkurencja 

kosztuje 50 Kč / 2 €. Przekaźniki są bezpłatne. 

Opłata wpisowa do zapłaty do północy 15 lipca 2018 roku za pośrednictwem serwisu Paypal, 

oznaczona "startovne MAELO 2018". 

Instrukcje dotyczące płatności zostaną zaksięgowane na adres e-mail użyty do rejestracji w ciągu 48 

godzin. 

 

Bufet: 
Przekąski będą dostępne do kupienia na terenie stadionu. 

 

Jeśli zgłoszonych zostanie mniej niż 500 zawodników, MASTERS odbędą się w dniach od 2 do 

28 lipca 2018 r. W przypadku zgłoszenia więcej niż 500 zawodników, zawody odbędą się w ciągu 

trzech dni od 27 do 29 lipca 2018 roku. 

Zaproszeni zawodnicy zostaną poinformowani dzień po wpisie blisko na stronie www.maelo.eu, 

Facebooku, w niektórych przypadkach e-mailem. 


