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Radom, 13.08.2019 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 2
95. PZLA Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce,
23-25 sierpnia 2019 r.
1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Organizator: Miasto Radom
3. Operator zawodów: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom, tel./fax: 48/385-10-00, www.radom2019.pl.
4. Termin i miejsce: 23-25 sierpnia 2019 r., Stadion LA MOSIR , ul. Narutowicza 9, 26 – 600 Radom
5. Informacje: www.radom2019.pl, FB: https://www.facebook.com/Radom.2019/
6. Zgłoszenia imienne zawodników do zawodów: do dnia 19 sierpnia 2019 obowiązuje wyłącznie system Domtel:
https://starter.pzla.pl/
7. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Kwaterunek od godziny 15:00 w czwartek w Domu Studenta w segmentach: pokoje w układzie 2+1 osoba
ul. Akademicka 5 w Radomiu.
Doba hotelowa w dniu wyjazdu kończy się o godz. 20:00
Wi-Fi do dyspozycji w holu Akademika.
Za szkody w tym zgubienie klucza odpowiada materialnie klub zgłaszający zawodnika.
Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w Domu Studenta nr 3 ul. Akademicka 5 w Radomiu
Wyżywienie zgodne z wytycznymi dietetyka PZLA.
Godziny posiłków:
- czwartek: kolacja 18:00-21:00
- piątek: śniadanie 8:00-10:00, obiad: 12:00-14:30, kolacja 18:30-22:30
- sobota: śniadanie 6:00-10:00, obiad: 11:30-15:30, kolacja 18:30-20:00
- niedziela: śniadanie 8:00-10:00, obiad: 11:30-15:30,
8. Transport:
Parking przy Domach Studenckich jest bezpłatny.
Organizator zapewnia bezpłatny transport po odebraniu identyfikatora zawodów. Identyfikator upoważnia
do przejazdu na trasie Dom Studencki – Stadion MOSiR. Autobus kursuje co 30 min. (rozkład jazdy do
pobrania w biurze zawodów i Akademikach)

9. Komunikacja po stadionie:
Wejście na stadion dla zawodników, trenerów i kierowników drużyn w miejscach wyznaczonych przez
organizatora zał. Nr 1
Hala rozgrzewkowa znajduje się w hali lekkoatletycznej pod trybuną B
Boisko rozgrzewkowe do konkurencji rzutowych znajduje się na wysokości startu do 300 m
Dodatkowe boisko do konkurencji biegowych i rzutowych (kula) znajduje się przy Zespole Szkół
Technicznych ul. Limanowskiego 26/30. Bieżnia tartanowa 333 m, 4 skocznie w dal i trójskok oraz do
dyspozycji płotki i bloki. 300 m od boiska MOSiR zał. nr. 2
CALL ROOM jest obowiązkowy – znajduje się w hali rozgrzewkowej - zgłaszamy się na 20 min przed
planowanym startem (dodatkowa informacja w oddzielnym komunikacie technicznym).
Wyjście z CALL ROOM znajduje się na łuku do startu na 200 m.
Zejście z płyty stadionu dla zawodników po zakończonej konkurencji w strefie MIXED ZONE na
wysokości mety. zał. Nr 1
Pokój dekoracji dla zawodników znajduje się pod trybuną A bezpośrednio za strefą MIXED ZONE
Ważenie sprzętu + magazyn znajduje się w pod trybuną A na wysokości startu do 100 m.
10. Kontakt:
Zakwaterowanie i wyżywienie: Agnieszka Popis tel. 693-569-452, a.popis@mosir.radom.pl
•

Media i akredytacje: Michał Podlewski, tel. 510-200-542, m.podlewski@mosir.radom.pl.

•

Sprawy techniczne i sędziowskie: Zygmunt Malinowski tel. 505-277-344, rozla.radom@gmail.com,

•

Koordynator mistrzostw: Artur Błasiński, tel. 501-537-778, a.blasinski@mosir.radom.pl,

•

Informacje ogólne: info@radom2019.pl

11. Biuro 95. PZLA Mistrzostw Polski oraz weryfikacja w holu hali MOSiR Radom, wejście od ulicy Narutowicza 9.
•

22 sierpnia (czwartek) w godz. 15.00 - 22.00

•

23 sierpnia (piątek) w godz. 08.00 - 13.00

•

24 sierpnia (sobota) w godz. 08.00 - 11.00

•

25 sierpnia ( niedziela) w godzi. 9.00 – 11.00

12. Pozostałe informacje:
•

Organizator zapewnia ubezpieczenie OC zawodów

•

Obowiązek ubezpieczenia NNW zawodników spoczywa na zgłaszających klubach (zgodnie z art. 38
obowiązującej Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r.)

Koordynator 95. PZLA Mistrzostw Polski w LA
Artur Błasiński

