
Propozycja MAELO 2021 

Międzynarodowe Spotkanie MAELO 2021 

30. 7. - 1. 8. 2021 Lovosice 
 

Preambuła:  

Organizujemy dla nas spotkanie weteranów lekkoatletycznych, weteranów dla 

sportowców, bo lubimy się spotykać, ścigać i uprawiać sport. A ponieważ obecna 

sytuacja ograniczyła lub odwołała znaczną liczbę zawodów czołowych 

weteranów, zapraszamy na to spotkanie, aby spotkać się z przyjaciółmi, 

zweryfikować własne wyniki sportowe, porównać swoje wyniki sportowe z 

rówieśnikami zarówno w prawdziwych zawodach, jak i zdalnie z dostępnymi 

weteranami w świat. Równocześnie traktujemy to spotkanie jako okazję do 

osiągnięcia najlepszych wyników w dyscyplinach nieolimpijskich oraz 

nietypowych, ale zarejestrowanych sztafetach lub w zawodach uniwersalnych. 

 

Organizator:  

Stowarzyszenie MAELO,  

Technicznie zapewnia to stowarzyszenie MAELO, klub lekkoatletyczny ASK 

Lovosice i miasto Lovosice.  

 

Miejsce:  

Lovosice - stadion lekkoatletyczny miasta Lovosice, U stadionu 1022, 410 02 

Lovosice  

 

Termin: piątek 30 lipca 2021 do niedzieli 1 sierpnia 2021  

 

Struktura zawodów sportowych weteranów:  

Piątek: konkursy dla seniorów z domu starców i domu seniora w powiecie 

litoměřickim  

Piątek, sobota i niedziela: lekkoatletyczne zawody weteranów, sztafety i dookoła 

Konkretny harmonogram zawodów zostanie podany zgodnie z liczbą 

uczestników.  

 

Główny urzędnik:  

• Prezes MAELO:   Jaroslav Smělý  

• Dyrektor generalny MAELO:    PaedDr. Anton Tomko, LL.A.  



• Główny sędzia:    Martin Boháč  

• Dyrektor techniczny:    Božena Šulcová  

• Starter:    Slavek Kubicek  

• Biuro zawodów:    Eva Tomková  

• Mierzący czas:    František Párys  

• Nagranie telewizyjne:    Litoměřicko24, Litoměřice  

 

Ubezpieczenie zdrowotne:  

ČČK Litoměřice  

 

Startowy:  

Mężczyźni i kobiety od kategorii M35 i W35 do kategorii pięcioletnich.  

 

Dyscypliny:  

Mężczyźni: 60 m, 100 m, 200 m, 300 m, 600 m, 1000 m, mile, 3000 m, 10000 m, 

110 m pne, 100 m pne, 80 m pne (według kategorii wiekowych), 400 m pne, 300 

m pne i 200 m pne (według kategorii wiekowych), 3000 m pne i 2000 m pne 

(według kategorii wiekowych), wzrost, dystans, tyczka, potrójny skok, piłka, 

dysk, młotek, oszczep, ćieźarek, chód 3000 m, chód 5000 m, chód 10.000 m, 

sztafeta 4 x 100 m, sztafeta 4-3-2-100 m, skoki do wody podwójnej, sprint-

triathlon, pięciobój rzutowy, triatlon biegowy, triatlon chodzący.  

Kobiety: 60 m, 100 m, 200 m, 300 m, 600 m, 1000 m, mile, 3000 m, 10000 m, 110 m 

pne, 100 m pne i 80 m pne (według kategorii wiekowych), 400 m BC, 300 m BC i 

200 m BC (według kategorii wiekowych), 2000 m BC, wysokość, dystans, tyczka, 

potrójny skok, piłka, dysk, młotek, oszczep, ćieźarek, chodzenie 1000 m, 

chodzenie 3000 m, chodzenie 5000 m , sztafeta 4 x 100 m, sztafeta 4-3-2-100 m, 

pojedynek nurkowy, triatlon sprinterski, pięciobój rzutowy, triatlon biegowy, 

triathlon spacerowy. 

 

Wydawanie numerów startowych:  

Numery startowe będą wydawane podczas prezentacji w biurze zawodów na 

stadionie w piątek w godzinach od 17:00 do 19:00 oraz w sobotę od 8:30 do 9:30, 

a następnie dla nowo przybyłych w biurze zawodów. Nadany numer obowiązuje 

dla wszystkich dyscyplin, w których zawodnik będzie uczestniczył.  

 

Listy startowe:  



Listy startowe zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w biurowcu. 

Rozstawienie zawodników w poszczególnych biegach, w tym losowanie torów i 

ustalenie kolejności na starcie, wzgl. w zawodach terenowych wysokości bazowe 

i wysokościowe oraz zawody o tyczkę są określane przez Delegata Technicznego 

w Biurze Zawodów.  

 

Przymierzalnie:  

będzie dostępny na trybunach stadionu lekkoatletycznego oraz w hali 

koszykówki miasta Lovosic, toalety tam i na trybunie.  

 

Rozgrzewka:  

Rozgrzewka przed zawodami dozwolona jest tylko poza polem rozgrywania 

zawodów.  

 

Listy startowe:  

Listy startowe zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w biurowcu. 

Rozstawienie zawodników w poszczególnych biegach, w tym losowanie torów i 

ustalenie kolejności na starcie, wzgl. w zawodach terenowych wysokości bazowe 

i wysokościowe oraz zawody o tyczkę są określane przez Delegata Technicznego 

w Biurze Zawodów.  

 

Inspekcja narzędzi:  

Konkurenci, wzgl. Zawodnicy mogą używać własnego sprzętu na zawodach, ale 

muszą go przedłożyć sędziemu do wglądu nie później niż 60 minut przed 

rozpoczęciem zawodów w przeznaczonym do ważenia namiocie.  

 

Zwołanie:  

Każdy zawodnik musi stawić się osobiście w namiocie oznaczonym jako zwołanie 

(call room) i zlokalizowanym na terenie za budynkiem biura zawodów. Po 

prezentacji zawodnikom nie wolno już opuszczać zgromadzenia i na start, wzgl. 

do odpowiedniego sektora, zostaną wspólnie opłacone przez konkurentów. Czas 

rozpoczęcia to 15 minut przed wyjazdem do sektorów zawodów. Godziny startu, 

a następnie odjazd zawodników na start lub do danego sektora podane są w 

minutowym rozkładzie jazdy, który będzie wywieszony na tablicy informacyjnej w 

call roomie.  

 

Odstępstwa od zwołania przed rozpoczęciem zawodów:  



biegi, chodzenie 10 minut, dyscypliny techniczne 25 minut, słup 60 min.  

 

Wejście na tor wyścigowy:  

Tylko zawodnicy, sędziowie i administratorzy mogą poruszać się po terenie 

wyścigowym stadionu lekkoatletycznego podczas wyścigów. Nieprzestrzeganie 

tego postanowienia przez osobę towarzyszącą zawodnikowi będzie karane jego 

dyskwalifikacją. Zostanie wyznaczony specjalny obszar dla trenerów do oglądania 

zawodów w skoku o tyczce, piłce, młotku i dysku.  

 

Wyniki:  

Wyniki poszczególnych zawodów będą na bieżąco wywieszane na tablicy 

informacyjnej w budynku biura zawodów. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane 

na stronie internetowej Czeskiego Związku Lekkiej Atletyki 

www.atletika.cz/veteráni/výsledky. W wyścigu punkty będą naliczane 

proporcjonalnie do świata, ze względu na eksperyment nie będą używane tabele 

konwersji WMA. 

 

Protesty i odwołania:  

Protesty dotyczące wyników lub przebiegu zawodów należy składać w ciągu 30 

minut po oficjalnym zamieszczeniu wyników tych zawodów na tablicy 

informacyjnej, ustnie do odpowiedniego Sędziego Głównego (art. 146 ust. 

Przepisy Lekkiej Atletyki). Wszelkie odwołania od decyzji Sędziego Naczelnego 

składane są za pośrednictwem Komisji Sędziowskiej, na piśmie i poparte kaucją w 

wysokości 500 CZK (art. 146 ust. 3 i 6 przepisów lekkoatletycznych).  

 

Skład jury:  

delegat techniczny, dyrektor wyścigu, sędzia główny.  

 

Ocena:  

Pierwszych trzech zawodników w danej dyscyplinie w każdej kategorii otrzyma 

medal i dyplom. Dyplom zostanie również przyznany każdemu zawodnikowi do 6 

miejsca w przypadku jego zainteresowania. Ogłoszenie odbędzie się w blokach 

zgodnie z harmonogramem.  

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe:  

Ścigają się zgodnie z zasadami lekkoatletyki i regułami WAVA. Tor lekkoatletyczny 

i sektory mają sztuczną nawierzchnię z Porplastiku, jest osiem torów w linii 



prostej i sześć torów w owalu. Możliwe jest użycie butów o maksymalnej długości 

gwoździ 6 mm. Organizator zastrzega sobie możliwość dostosowania 

harmonogramu w zależności od liczby uczestników w każdej kategorii.  

 

Aplikacje:  

Zgłoszenia przesyłaj na formularzu rejestracyjnym opublikowanym na stronie 

internetowej MAELO. Termin składania wniosków upływa 25 lipca 2021 r. O 

północy. We wniosku podaj imię i nazwisko, dyscyplinę, rok urodzenia, wyniki, 

dział, narodowość. Zgłoszenia po tym terminie będą obciążone podwójną opłatą 

wpisową. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń zostanie podjęta decyzja o 

zakresie i harmonogramie wydarzenia. Opłata rejestracyjna na zawody wynosi 4 

EUR lub 100 CZK, wpisowe jednorazowo.  

 

Wpisowe:  

Wpisowe do każdej dyscypliny wynosi 50 CZK / 2 €. Wpisowe za podwójną bitwę 

wynosi 150 CZK / 6 €, za triathlon 200 CZK / 8 €, a za pięciobój 300 CZK / 12 €. W 

wynikach poszczególnych dyscyplin uwzględniane są wszystkie dyscypliny w 

walkach wieloosobowych. Każdy zawodnik, który podejmie walkę w wielu 

dyscyplinach technicznych, będzie miał możliwość wykonania wszystkich 6 prób.  

Przy rejestracji na sztafety wpisowe nie jest opłacane  

 

Odświeżenie: Poczęstunek zapewni sprzedaż na stoiskach na terenie stadionu, 

obok biura zawodów  

 

 

Jaroslav Smělý - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego MAELO 2021, prezes 

stowarzyszenia MAELO 


