RAPORT Z IMPREZY MZLA - 2020
Województwo:

MAŁOPOLSKA

Nazwa zawodów:

Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Dzieci Młodszych i Dzieci Starszych
w Lekkiej Atletyce

Miejsce zawodów:

Stadion AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78

Data zawodów:

04.10.2020

Ilość zawodników:

273

Świadczenie nr 1-4
Ogólny opis wydarzenia
Zapraszamy na Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Dzieci Młodszych i Dzieci Starszych
w Lekkiej Atletyce.
Kraków 4 października - godzina 11.30.
Mistrzostwa są również odsłoną rywalizacji dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie
Lekkoatletyka dla każdego!
Udział najmłodszych małopolskich lekkoatletów uczestniczących w programie LDK! zgodnie z
podpisaną umową z klubami sportowymi.
Regulamin MW Dzieci / Bramka Zawodnicza – informacja / Program minutowy - aktualizacja
Listy startowe
Dzieci Młodsze:
Dziewczyny - 60, 150, 300, 500, w dal ze strefy, wzwyż, piłka palantowa
Chłopcy - 60, 150, 300, 500, w dal ze strefy, wzwyż, piłka palantowa
Dzieci Starsze:
Dziewczyny - 100, 300, 600, 1 000, 80ppł, 200ppł., w dal ze strefy, wzwyż, kula, oszczep
Chłopcy - 100, 300, 600, 1 000, 100ppł, 200ppł., w dal ze strefy, wzwyż, kula, oszczep
Biegi sztafetowe:
Dziewczyny - sztafeta szwedzka ((400-300-200-100) - (2007 i młodsi)),
Chłopcy - sztafeta szwedzka ((400-300-200-100) - (2007 i młodsi)).

Świadczenie nr 15
Sponsor
PKN Orlen uzyskał tytuł sponsora wydarzenia. Informacja ta została zamieszczona
w komunikacie organizacyjnym i w wynikach zawodów. Zapowiedź i relacja z zawodów
umieszczona była wraz z dokumentami na stronie MZLA.
http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-1004_Regulamin_MW_U14iU12.pdf
1.

Link do komunikatu organizacyjnego

http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-1004_Bramka-II-klasa-MW_U12iU14.pdf
http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-1004_Program-MW_U12iU14.pdf

2.

Link do wyników

http://lekkoatletyka.net.pl/wyniki2020/2020-1004_Komunikat.pdf

3.

Link do zapowiedzi z zawodów

http://lekkoatletyka.net.pl/index.php/8aktualnosci/750-zaproszenie-na-mw-u12iu14

4.

Link do relacji z zawodów

https://www.youtube.com/watch?v=Q67iK-XF1Gg

Świadczenie nr 16
Dekoracja dokonywana przez sponsora
Świadczenie nr 17
Udział w uroczystym otwarciu
Sponsor nieobecny.

Świadczenie nr 27 - banery w linii TVA
Świadczenie nr 33 - rollupy
Świadczenie nr 36 - flaga
Banery zostały wyeksponowane w miejscu rozgrywania zawodów w ilości 30m2.
Zostało rozstawionych 8 flag PKN Orlen. Rollupy zostały umieszczony w biurze
zawodów. Zdjęcia ukazujące branding w miejscu rozgrywania zawodów:
- http://lekkoatletyka.net.pl/galerie/galerie/04102020/index.html

Świadczenie nr 43
Logo na papierze firmowym (komunikat organizacyjny oraz wyniki)
Na stronie internetowej www.lekkoatletyka.net.pl oraz w materiałach dotyczących
organizacji imprezy została umieszczona powyższa grafika informacyjna.

W komunikacie organizacyjnym oraz w wynikach zawodów została umieszczona
powyższa grafika informacyjna.
Świadczenie nr 44 Inne
Logo na dyplomie, medalu, wstążce lub innym materiale promocyjnym
wyprodukowanym ze środków sponsora
Nie dotyczy.
Świadczenie nr 54
Ekspozycja produktowa
Sponsor nieobecny.
Świadczenie nr 55
Stoisko / działania własne sponsora
Sponsor nieobecny.

