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INFORMACJA TECHNICZNA 72. PZLA MP U20 
Włocławek, 23- 25 czerwca 2018 r.  

 

1. Sposób rozgrywania konkurencji:  
- w biegach do 800m włącznie (wraz z biegami płotkarskimi) rozegrane zostaną eliminacje i 
finał, w przypadku gdy w  eliminacjach do 400m (włącznie z biegami płotkarskimi) wystartuje 
powyżej 16 zawodników będą przeprowadzone finały „A” i „B”, 
- w przypadku rozgrywania dwóch biegów eliminacyjnych do finału kwalifikuje się po trzech 
najlepszych zawodników z każdego biegu plus dwóch zawodników z najlepszymi czasami,  
- w przypadku rozgrywania trzech biegów eliminacyjnych do finału kwalifikuje się po dwóch 
najlepszych zawodników z każdego biegu plus dwóch zawodników z najlepszymi czasami,  
- w przypadku rozgrywania czterech biegów eliminacyjnych do finału kwalifikują się zwycięzcy  
każdego biegu plus czterech zawodników z najlepszymi czasami,  
- w pozostałych biegach odbędą się bezpośrednio finały lub serie na czas, przy przyjęciu zasady 
seria mocniejsza, seria słabsza 
- rozstawienia biegów dokonywane będą wyłącznie na podstawie wyników osiągniętych w 
bieżącym sezonie na imprezach uprawniających do uzyskiwania co najmniej I klasy, ujętych w 
kalendarzu PZLA, których komunikaty zostały dostarczone do Związku, kolejność serii w biegach 
będzie losowana, a zawodnicy z jednego klubu z podobnymi wynikami będą w miarę możliwości 
rozstawiani w różnych biegach eliminacyjnych. 
- kolejność biegów eliminacyjnych będzie losowana 

- nie zostaną rozegrane konkursy eliminacyjne w skokach wysokich 
 

UWAGA: 
 

 Pierwszy raz na MP U20 będzie umożliwione elektroniczne potwierdzanie startu z 
użyciem TOKENA. 

 TOKEN można pobrać w panelu klubowym systemu zgłoszeń i licencji PZLA - 
STARTER, i przekazać przedstawicielowi klubu. 

 Po zalogowaniu się  z użyciem TOKENA można potwierdzić start wybierając  TAK lub 
dokonać wykreślenia wybierając NIE. 

 Elektroniczne potwierdzenie startu jest równorzędne z potwierdzeniem papierowym. 
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AWANSE DO FINAŁÓW W KONKURENCJACH TECHNICZNYCH 

RZUTY 

Kobiety Konkurencja Mężczyźni 

11.80 Pchnięcie kulą 16.00 

36.00 Rzut dyskiem 47.00 

46.00 Rzut młotem 53.00 

40.00 Rzut oszczepem 58.00 

SKOKI 

Kobiety Konkurencja Mężczyźni 

5.60 Skok w dal 6.80 

11.60 Trójskok 13.20 

WYSOKOŚCI W SKOKACH w KONKURSACH FINAŁOWYCH 

Skok o tyczce K Skok o tyczce M Skok wzwyż K Skok wzwyż M 

2.00 
2.20 
2.40 
2.60 
2.80 
3.00 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.55 

… i dalej co 5 cm 

3.20 
3.40 
3.60 
3.80 
4.00 
4.20 
4.40 
4.50 
4.60 
4.70 
4.75 

… i dalej co 5 cm 

1.45 
1.50 
1.55 
1.60 
1.64 
1.68 
1.72 
1.75 
1.78 
1.80 
1.82 

… i dalej co 2 cm 

1.75 
1.80 
1.85 
1.90 
1.94 
1.98 
2.02 
2.05 
2.08 
2.10 
2.12 

… i dalej co 2 cm 

ODLEGŁOŚCI BELKI 

Odległość "belki" od zeskoczni dla 72. PZLA Mistrzostw Polski U20 wynosi w trójskoku:  

ELIMINACJE 

Kobiety 11.00 i 10.00 

Mężczyźni 11.00 

FINAŁ 

Kobiety 11.00 dodatkowo zostanie rozpatrzona przez Delegata Technicznego opcja 10.00 

Mężczyźni 13.00 dodatkowo zostanie rozpatrzona przez Delegata Technicznego opcja 11.00 
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2. Weryfikacja i skreślenia zawodników  
 

Karty potwierdzenia zgłoszeń startu zawodników i zawodniczek należy oddać w biurze 
zawodów lub przesłać skan na adres e-mail: delegat@ckspzla.pl w następującym terminie i 
wyznaczonej godzinie:  

 dla startujących w dniu 23 czerwca złożenie karty w piątek 22 czerwca do godziny 20:00, 
 dla startujących w dniu 24 czerwca złożenie karty w sobotę 23 czerwca do godziny 14:00, 
 dla startujących w dniu 25 czerwca złożenie karty w niedzielę 24 czerwca do godziny 14:00.  

 
Weryfikacja zgłoszonych zawodników będzie prowadzona przez delegatów technicznych 

PZLA w dniu 22 czerwca 2018 r. w godz. 14.00 - 20.00, w dniach 23 czerwca, 24 czerwca w 
godzinach 9.00 do 11.00 oraz w dniu 25 czerwca br. w godzinach 12.00 do 14.00 w biurze 
zawodów usytuowanym w hali OSiR Włocławek al. Chopina 10/12. Biuro delegata technicznego 
PZLA,  w czasie rozgrywania zawodów, będzie usytuowane w recepcji stadionu. Na weryfikacji 
przedstawiciel klubu potwierdza zgłoszenia zawodników, jeśli nie dokonał tego uprzednio drogą 
elektroniczną.  

 
Po weryfikacji w dniu 22 czerwca br. o godzinie 21.00 zostanie przedstawiony ostateczny 

program minutowy zawodów i inne ustalenia techniczno-organizacyjne dotyczące zawodów. W 
przypadku problemów komunikacyjnych z dotarciem na weryfikację taki fakt należy zgłosić 
telefonicznie do delegatów technicznych PZLA (tel. +48 604 219 460 lub + 48 509 551 267).  

 
Skreślenia zgłoszonych zawodników startujących w pierwszym dniu zawodów 

przyjmowane będą przez delegata technicznego PZLA w czasie weryfikacji w dniu 22 czerwca 
2018 r. w godz. 14.00 - 20.00 oraz w dniach 23 czerwca, 24 czerwca w godzinach 9.00 do 11.00 
i w dniu 25 czerwca w godzinach 12.00 – 14.00 w biurze zawodów w recepcji Stadionu OSiR 
Włocławek ul. Leśna 53A. W przypadku kontuzji skreślenia będą mogły być zgłoszone do 
delegata technicznego najpóźniej na godzinę przed planowaną godziną rozpoczęcia konkurencji. 
Zawodnicy, którzy nie zostaną skreśleni (w sposób tradycyjny bądź elektroniczny) w 
podanych terminach zgodnie z art. 142 ust. 4 „Przepisów zawodów w lekkoatletyce” nie 
będą dopuszczeni do kolejnej konkurencji.  

 
W przypadku nie potwierdzenia startu zawodników w wyznaczonym terminie, delegat 

techniczny skreśla tych zawodników z listy startowej we wszystkich zgłoszonych konkurencjach. 
W przypadku skreślenia w ten sposób zawodników rozstawionych wg uzyskanych wyników przed 
biegami eliminacyjnymi zastrzega się możliwość przeprowadzenia ponownego rozstawienia 
zawodników – decyzję w tej sprawie podejmuje delegat techniczny. 
 
3. Ceremonia otwarcia  

Ceremonia otwarcia 72.PZLA MP U20 odbędzie się na Stadionie OSiR Włocławek ul. 
Leśna 53A w dniu 23 czerwca br. o godz. 16.00.  
 
4. Rozgrzewka i trening  
 Stadion OSiR Włocławek do przeprowadzenia treningu będzie udostępniony dla 
zawodników w dniu 22 czerwca w godzinach 16.00-20.00. W pozostałe dni trening i rozgrzewka 
na boisku bocznym. Szatnie znajdują się w budynku głównym stadionu oraz w pawilonie przy 
boisku rozgrzewkowym w sektorze E1 i E2. Do rozgrzewki i treningu rzutów długich będzie 
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udostępnione boisko usytuowane pomiędzy Halą Mistrzów a boiskami piłkarskim od ul. 
Kazimierza Górskiego. 
  

5. Wyprowadzanie zawodników  
Zawodnicy zgłaszają się na bramkę usytuowaną przy wejściu na stadion w sektorze E1: 

- w konkurencjach biegowych na 20 minut przed startem (wyprowadzenie zawodników na 15 
minut przed startem)  
- w konkurencjach technicznych i w biegach przez płotki na 25 minut przed planowaną godziną 
rozpoczęcia konkurencji (w skoku o tyczce na 65 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia 
konkurencji, a w skoku wzwyż 45 minut przed godziną rozpoczęcia) – wyprowadzenie 
zawodników odpowiednio 20 minut (w skoku o tyczce 60 minut) przed planowaną godziną 
rozpoczęcia konkurencji.  
 
Uwaga: Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się na bramkę, nie będą dopuszczeni do startu. 
Zawodnicy nie posiadający prawidłowych numerów startowych, przydzielonych przez 
organizatora, nie będą dopuszczeni do startu.  
 
 
6. Dekoracja zawodników  

Zawodnicy, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca w finale zgłaszają się (razem z trenerem 
zwycięzcy) do biura dekoracji usytułowanym w hali treningowej pod trybuną główną. Wejściu  przy 
recepcji stadionu. Harmonogram dekoracji zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń.  
 
 
7. Rozpatrywanie protestów – odwołań  

a/ w konkurencjach biegowych ustny protest przeciwko decyzji startera o spowodowaniu 
przez niego falstartu zgłasza zawodnik do startera, który zgodnie z art. 146 ust. 4 zobowiązany 
jest rozpatrzyć wniosek wspólnie z arbitrem startu. Arbiter startu może podjąć decyzję o 
warunkowym dopuszczeniu zawodnika do startu, a po zakończeniu biegu ponownie rozpatruje 
wszystkie okoliczności dotyczące decyzji startera i podejmuje ostateczną decyzję.  

b/ w konkurencjach technicznych ustny protest przeciwko uznaniu próby za nieważną 
zgłasza zawodnik do sędziego głównego konkurencji natychmiast po podjęciu przez SG decyzji, 
który zgodnie z art. 146 ust. 5 zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek wspólnie z arbitrem 
konkurencji. Arbiter może, według własnego uznania, zarządzić dokonanie pomiaru i 
zanotowanie wyniku, który może być niezbędny po uznaniu protestu.  
 c/ w ciągu 30 minut od oficjalnego ogłoszenia wyników lub decyzji arbitra (startu, biegów 
lub konkurencji technicznych) można złożyć na piśmie protest do Komisji Odwoławczej. Protest 
podpisuje osoba oficjalnie występująca w imieniu zawodnika wraz z kaucją w wysokości 300 PLN. 
W przypadku nie uznania protestu kaucja przepada.  
 
8. Wyżywienie  
Godziny wydawania posiłków:  
 
Piątek, 22.06   - kolacja 17:00 – 21:00  
Sobota, 23.06  - śniadanie 7:30 – 9:30 

- obiad 13:00 – 15:30  
    - kolacja 18:00 – 20:00  
Niedziela, 24.06  - śniadanie 7:30 – 9:30 
    - obiad 13:00 – 15:30  
    - kolacja 18:30 – 20:30   
Poniedziałek, 25.06 - śniadanie 7:30 – 9:30 
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    - obiad 12:00 – 15:00 
     
Hotele Phoenix i Kujawy: obiady i kolacje -  catering w hali OSIR przy stadionie. 
 
9. Transport  
 W czasie trwania MP U20 organizator zapewnia bezpłatny transport autobusowy  

 Rozkład jazdy autobusu MPK – linia nr  72. PZLA MP U20 w załączeniu 

 
10. Opieka medyczna  
Podczas zawodów czynny będzie punkt medyczny na płycie stadionu  w sektorze D1. 
 Telefon alarmowy do koordynatora zabezpieczenia medycznego  + 48 507 603 660 
 
11. Kontakty 

 
Kierownik  Zawodów: Marian Nowakowski  - Włocławek   (tel. +48 795 530 612) 
Delegat Techniczny PZLA : Tadeusz Majsterkiewicz – Warszawa (tel. + 48 604 219 460) 
Delegat Techniczny PZLA : Łukasz Młudzik – Łódź (tel. + 48 762 155 905 .) 
Kierownik Biura  Zawodów:  Marzena Siemińska – Włocławek  (tel. + 48 608 404 663) 

  

 
                                       


