
                                            REGULAMIN
VIII Otwartych Halowych Mistrzostw Republiki Białorusi w

Lekkoatletyce wśród Weteranów i I Otwartego Międzynarodowego Turnieju
Drużynowego „Puchar Mistrzów Mińska”

                              

                                             Mińsk, 2020



1. Ogólne
VIII  Otwarte  Halowe  Mistrzostwa  Lekkoatletyczne  Białorusi  i  I

Międzynarodowy Turniej Drużynowy „Puchar Mistrzów Mińska” (zwane dalej
„zawodami”) odbywają się zgodnie z

-Ustawą  Republiki  Białorusi  „O kulturze fizycznej  i  sporcie”  z  dnia 4
stycznia 2014 r., Nr 125-З,

-Rozporządzeniem  w  sprawie  procedury  organizowania  imprez
sportowych  na  terytorium Republiki  Białorus,  tworzenia  składu  uczestników
imprez  sportowych,  ich  kierowania  na  imprezy  sportowe  i  wsparcia
materialnego, zatwierdzone dekretem Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia
19 września 2014 r.,

-Regulamin  Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Federacji
Lekkoatletycznych (dalej - IAAF),

- Regułamin World Masters Athletics (dalej - WMA),
-Kalendarz  wydarzeń  sportowych  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki

Republiki Białorus na 2020 r.,
-  Rozporządzenie w sprawie międzynarodowych i  krajowych zawodów

lekkoatletycznych  na  2020  r.  Oraz  inne  regulacyjne  akty  prawne regulujące
przebieg wydarzeń sportowych.

Niniejsze rozporządzenie stanowi oficjaly Regulamin zawodu.  
2. Cele i zadania
Zawody odbywają się w celu promowania zdrowego stylu życia, rozwoju

ruchu  weteranów  lekkoatletyki  i  przyciągnięcia  obywateli  wszystkich  grup
wiekowych do lekkiej atletyki.

Do  zadań  należy  wybór  kandydatów  (kobiet  i  mężczyzn)  do  drużyny
narodowej  Mistrzów  Republiki  Białorus  do  udziału  w  zawodach
międzynarodowych  (mistrzostwa  świata,  Europy  i  zagranicy);  zwiększenie
poziomu  sportowego weteranów;  wzmocnienie  wzajemnego  zrozumienia  i
międzynarodowej współpracy sportowej za pośrednictwem sportowców.

3. Daty i miejsce
Zawody odbywają się w dniu 25 stycznia 2020 r. w godz. 10.00–18.00 w

Mińsku  pod  adresem  ul.  Kalinowskiego 111,  arena  lekkoatletyczna
republikańskiego centrum olimpijskiego treningu lekkoatletycznego.

4. Organizatorzy
Organizatorami  zawodów  są:  Stowarzyszenie  publiczne  „Białoruska

Federacja  Lekkoatletyczna”  (zwana  dalej  organizacją  pozarządową  „BFLA”)
oraz Republikańskie Centrum Szkolenia Olimpijskiego.

5. Uczestnicy
Mężczyźni i kobiety, których wiek na dzień 25 stycznia 2020 roku wynosi

35 lat i więcej, mogą brać udział w zawodach na podstawie zgody na udział w
zawodach oraz oryginału (kserokopii) dokumentu tożsamości. Każdy zawodnik,
który  zarejestrował  się  do  udziału  w  zawodach  na  stronie  internetowej



www.42195.by w określony sposób, ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje
życie i stan zdrowia podczas zawodów.

6. Rejestracja uczestników
Rejestracja do udziału w zawodach odbywa się do 20 stycznia 2020 roku w

formie elektronicznej na stronie internetowej www.42195.by. 
Zgoda  na  udział  w  zawodach  jest  przekazywana  do  głównego  panelu

sędziów  do  godziny  10.00  w  dniu  25  stycznia  2020  w  formie  pisemnej
zawierajaca  nazwisko sportowca,  pełną  datą  urodzenia  (rok,  miesiąc,  dzień),
drużyną (kraj, klub) i dyscyplin lekkoatletycznych, w których sportowiec  chce
wystopic. Kontakt: e-mail mezhan77@yandex. tel. + 375 (29) 649-93-90, Yury
Krupitsa.

7. Program
Mężczyźni i kobiety: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, wyścig 3000 m,

skok  wzwyż,  skok w  dal,  pchnięcie  kulą,  potrójny  skok,  wyścig  sztafetowy
(4x200 m).  Każdy  uczestnik  ma prawo  do  udzialu  w  nie  więcej  niż  trzech
dyscyplinach plus wyścig sztafetowy.

W  każdym  rodzaju  programu  biorą  udział  sportowcy  w  różnych
kategoriach wiekowych (kategorie wiekowe: 35–39; 40–44; 45–49; 50–54; 55–
59; 60–64; 65–69; 70–74; 75–79; 80 lat i więcej).

We wszystkich rodzajach biegu i podczas chodu wyścigowego, zawody
odbywają się w jednym kole. W formach technicznych (skok w dal i pchnięcie
kulą)  każdy  zawodnik  otrzymuje  4  próby.  W  wysokich  skokach  wysokość
początkowa jest określana przez sportowców, a następnie ruch poprzeczki w co 5
cm.

Główny sędzia zawodów ustala kolejność prób i umieszczenie sportowców
w wyścigach.

Drużyna  sportowców  może  uczestniczyć  w  sztafecie,  której  całkowity
wiek (suma pełnych lat) wynosi co najmniej 160 lat dla kobiet i  180 lat dla
mężczyzn.

W ramach VIII Otwartych Mistrzostw Republiki Białorus w Lekkoatletyce
wśród weteranów odbędzie się I Otwarty Międzynarodowy Drużynowy Turniej
Lekkoatletyczny  „Puchar  Mistrzów  Mińska”.  Liczba  sportowców  w  każdej
drużynie narodowej (klubie) nie jest ograniczona.

Sportowiec  może  występować  w  trzech  rodzajach  programów  plus
sztafeta.  O  mistrzostwach  drużyn  (klubów)  decydują  najwyższe  punkty
przyznane za 10 najlepszych wyników wśród mężczyzn i 5 najlepszych wśród
kobiet. Sztafeta nie liczy się do mistrzostw zespołu.

Najlepsze  wyniki  są  określane  na  podstawie  łącznej  liczby  punktów
uzyskanych w tabeli WMA.



Harmonogram  
Harmonogram zawodów może ulec zmianie w związku ze zmianą liczby

uczestników po rejestracji.
Czas Program biegowy Czas Program techniczny

10.40 Ceremonia otwarcia zawodow 11.00 Skok w dal kobiet (pit 2) 
Skok w dal mężczyzn LJ W, 
HJ M.

11.15 60 m W 11.10 Potrojny skok mezczyn (pit 1)

11.25 60 m M
12.00 800 m W 12.30Skok wzwyż kobiet, skok w 

dal mężczyzn (pit 2) HJ W, 
LJ M.

12.10 800 m M
12.35 3000 м chod mezczyzni i kobiety 

walk M/W
12.35 Przyznanie nagrod w skoku w dal W, 60 m M / W, 800 m W

(LJ W, 60 m M / W, 800 m W)
13.05 200 m W
13.15 200 m M
13.15 Pchnięcie kuli SP W
13.50 3000 m W
13.50 Przyznawanie nagrod w skoku wzwyż M / W, 800 m M, 3000  M / 

W, 200 m W, potrojny skok  M (HJ M / W, 800 m M, 3000 m chod 

M / W, 200 m W, TJ M )

14.00 Potrójny skok W TJ
14.20 400 m W
14.30 Pchnięcie kulą mężczyzn SP M
14.30 400 m M
15.00 3000 m M
15.30 Sztafeta 4 х 200 м relays
15.50 Przyznawanie nagrod w 200 m M, skok w dal M, pchnięcie kulą M /

F, 400 m M / F, 3000 m M, potrójny skok F, wyścigi sztafetowe, 

absoluty (200 m M, LJ M, SP M / W, 400 m M / W, 3000 m M, TJ W,

sztafeta)

M - mężczyźni; W - kobiety; M / W - dla mężczyzn i kobiet, 100 m -
bieganie, 5000 m chod, HJ - skok wzwyż, LJ - skok w dal, TJ - skok potrojny,
SP - pchnięcie kulą, przekaźniki - sztafeta.

8. Przepisy techniczne
Zawody  odbywają  się  zgodnie  z  zasadami  IAAF  i  WMA.  Wszyscy

sportowcy  działają  z  własnej  woli,  zdając  sobie  sprawę  z  całego  ryzyka
związanego z uczestnictwem w zawodach i zobowiązują się nie wnosić żadnych
roszczeń do organizatorów w tym zakresie.

Każdy sportowiec, rejestrując się w celu wzięcia udziału w mistrzostwach,



zgadza  się,  że  wszystkie  obrazy  wykonane  podczas  zawodów (film,  wideo,
zdjęcia  itp.)  mogą  być  wykorzystywane  przez  organizatorów  w  celach
reklamowych bez uzyskania ich osobnej zgody.

Tylko  zawodnicy  z  numerem startowym mogą  startować w  zawodach.
Numer  jest  osobisty.  Pod określonym numerem startowym może brać  udział
tylko zawodnik, który zarejestrował się pod tym numerem.

9. Ustalenie i nagradzanie zwycięzców
Zespoły,  które  zajęły  pierwsze,  drugie  i  trzecie  miejsce  w  zawodach

drużynowych, otrzymują puchary i dyplomy organizacji pozarządowej „BFLA”.
Wszyscy  sportowcy  biorący  udział  w  zawodach  otrzymują  certyfikaty.

Zwycięzcy są określani według kategorii wiekowych ustalonych przez zasady
WMA i zasady ustalone przez IAAF.

Sportowcy,  którzy  zajmą  pierwsze  trzy  miejsca  w  swojej  kategorii
wiekowej, otrzymują medale niezależnie od liczby uczestniczących sportowców
w tej kategorii wiekowej.

Zwycięzcy  w  absolucie  są  przyznawani  dodatkowo  (w  przypadku
wyników w osobnej formie mniej niż trzech sportowców - nie jest przyznawane
nagradzanie w klasyfikacji absolutnej). Przyznawanie zwycięzców  w absolucie
odbywa się jednocześnie z  nagrodzeniem w niektórych rodzajach programów.

10. Opłata i rejestrację
Organizatorzy konkursu ustalają opłatę rejestracyjną.
Opłata rejestracyjna jest uiszczana przez sportowca przelewem bankowym

na  rachunek  bieżący  (nr  BY73BLBB30150100141126001001  w  Dyrekcji
Belinvestbank  OJSC dla  Mińska  i  Obwodu  Mińskiego,  IBAN BLBBBY2X,
UNP 100141126 (cel - opłata rejestracyjna za udział w mistrzostwach Republiki
Białorus wśród weteranów) lub on-line przelewem na konto osobiste konkurenta
na stronie internetowej www.42195.by 

Obywatele Republiki Białoruś, bezpaństwowcy i cudzoziemcy płacą opłatę
rejestracyjną w następujących kwotach:

  wypłacane nie później niż 20 stycznia 2020 r .:
- za jeden rodzaj programu konkursowego - 15,00 rubli.
- za drugi i trzeci rodzaj programów konkursowych (opcjonalnie) - o godz.

07.00 dla każdego rodzaju;
W przypadku zapłaty po 20 stycznia 2020 r .:
- jeden rodzaj programu konkursowego - 30 rubli. 00 kopiejek;
- drugi i trzeci rodzaj programu (opcjonalnie) - 14,00 rubli. dla każdego

rodzaju. 
W drodze wyjątku sportowcy,  którzy przybyli z zagranicy,  uiszczają

opłatę  rejestracyjną  bezpośrednio w dniu zawodów zanim wystartują  w
następującej wysokości:

- jeden rodzaj programu konkursowego - 15,00 rubli.,
- drugi i trzeci rodzaj programów konkursowych (opcjonalnie) 07.00 rubli.



dla każdego rodzaju.
W przypadku członków Rady Weteranów Lekkoatletycznych PA „BFLA”

wysokość opłaty rejestracyjnej wynosi 50% opłaty rejestracyjnej ustanowionej
niniejszym rozporządzeniem po przedstawieniu pokwitowania uiszczenia opłaty
członkowskiej w BFLA za 2019 r.

Sportowcy, którzy nie uiścili opłaty rejestracyjnej, nie mogą brać udziału
w  zawodach.  Środki  uzyskane  z  opłat  rejestracyjnych  wydawane  są  na
organizowanie i przeprowadzanie konkursów.

11. Finansowanie
PA „BFLA”  ponosi  wydatki  na  usługi  medyczne  w  czasie  zawodów,

nagradzanie  zwycięzców,  nabycie certyfikatów,  numerów  skrzyń,  medali,  a
także inne wsparcie materialne niezbędne do zawodów.

Republikańskie  Centrum  Olimpijskiego  Szkolenia  Lekkoatletycznego
zapewnia arenę lekkoatletyczną, sprzęt i wyposażenie potrzebne do zawodów.

Koszty  podróży,  wyżywienia,  opłaty  rejestracyjnej  i  zakwaterowania
uczestników są ponoszone przez organizacje wysyłające lub środki osobiste.

12. Wsparcie medyczne
Wsparcie  medyczne  pod  czas  zawodow organizowane  jest  zgodnie  z

aktami prawnymi Ministerstwa Zdrowia Republiki Białorus. Gwarantowana jest
obecność personelu medycznego i dostępność sprzętu pierwszej pomocy.

13. Procedura składania protestów i ich rozpatrywanie
Zawodnicy i lider zespołu (przedstawiciel) mogą protestować w przypadku

naruszenia  zasad konkurencji,  błędów sędziowskich,  które pociągały za  sobą
znaczące  zmiany  w  ustalaniu  miejsc  osobistych,  a  także  w  przypadku
niewłaściwego  przyjęcia,  niedopuszczenia  do  udziału  w  zawodach,
dyskwalifikacji sportowców (z wyjątkiem dyskwalifikacji z dopingu).

Zainteresowane  strony  składają  protesty  na  piśmie  niezwłocznie  po
zaistnieniu  okoliczności,  która  była  okazją  do  złożenia  protestu.  Protesty
rozpatruje starszy sędzia (sędzia).

W przypadku odrzucenia protestu osoba składająca protest ma prawo do
odwołania.  Odwołanie  należy  złożyć  na  piśmie  do organizacji  pozarządowej
„BFLA” nie później niż 30 minut po oficjalnym ogłoszeniu wyników zawodów.

Decyzja  BFLA PA w sprawie  odwołania  jest  ostateczna i  nie  podlega
dalszemu odwołaniu.

Późne protesty i odwołania nie są rozpatrywane.
Przewodniczący
Rady 

Weteranów organizacji pozarządowej „BFLA”     Y.E. Krupitsa 


