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INFORMACJA TECHNICZNA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 

Chorzów, 27 – 29 lipca 2018 r. 

1. Sposób rozgrywania konkurencji: 

▪ w biegach do 800m włącznie oraz w biegach na 100mpł i 110mpł oraz 400mpł 

rozegrane zostaną eliminacje oraz finały A i B, 

▪ w przypadku rozgrywania trzech biegów eliminacyjnych do finału A kwalifikuje się po 

dwóch najlepszych zawodników z każdego biegu plus dwóch zawodników z 

najlepszymi czasami, do finału B zawodnicy z kolejno najlepszymi czasami, 

▪ w przypadku rozgrywania dwóch biegów eliminacyjnych do finału A kwalifikuje się po 

trzech najlepszych zawodników z każdego biegu plus dwóch zawodników z 

najlepszymi czasami, do finału B zawodnicy z kolejno najlepszymi czasami, 

▪ w pozostałych biegach (w tym w sztafetach) odbędą się bezpośrednio finały lub serie 

na czas, przy przyjęciu zasady seria mocniejsza, seria słabsza. 

▪ rozstawienia biegów w zawodach finałowych dokonywane będą wyłącznie na 

podstawie wyników osiągniętych w bieżącym sezonie na imprezach uprawniających 

do uzyskiwania co najmniej I klasy (których komunikaty zostały dostarczone do 

Związku), kolejność serii w biegach jest losowana, a zawodnicy z jednego klubu z 

podobnymi wynikami będą w miarę możliwości rozstawiani w różnych biegach 

eliminacyjnych. 

▪ w konkurencjach technicznych, do których zgłoszono i stanie na starcie 17 lub więcej 

zawodników zostaną rozegrane eliminacje. 

▪ w  chodzie sportowym zastosowany zostanie pit-lane.  

Wysokości w konkursach eliminacyjnych: 

wzwyż K  - 1.45, 1.50, 1.54, 1.58, 1.62 

wzwyż M  - 1.70, 1.75, 1.79, 1.83, 1.87, 1.91 

tyczka K  - 2.20, 2.40, 2.60, 2.80, 3.00, 3.10. 3.20, 3.30 

tyczka M  - 2.80, 3.00, 3.20, 3.40, 3.50, 3.60, 3.70, 3.80 

Wysokości w konkursach finałowych: 

wzwyż K  - 1.50, 1.54, 1.58, 1.62, 1.65, 1.68, 1.70 i dalej co 2 cm 

wzwyż M  - 1.80, 1.84, 1.88, 1.92, 1.95, 1.98, 2.00 i dalej co 2 cm 

tyczka K  - 3.00, 3.20, 3.40, 3.50, 3.60, 3.70, 3.80, 3.85 i dalej co 5 cm 

tyczka M  - 3.40, 3.60, 3.80, 4.00, 4.10, 4.20, 4.30, 4.35 i dalej co 5 cm 
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Minima kwalifikacyjne: 

Kobiety Konkurencja Mężczyźni 

5.40 skok w dal 6.60 

11.00 trójskok 13.30 

12.70 pchnięcie kulą 16.00 

35.00 rzut dyskiem 51.00 

51.00 rzut młotem 58.00 

41.00 rzut oszczepem 54.50 

Odległość belek do trójskoku:  

K – eliminacje - 9 m i 10 m, Finał – 10 m i 11 m  

M – eliminacje 11 m i 12 m, Finał – 12 m i 13 m  

2. Weryfikacja – potwierdzenia i skreślenia zawodników 

Na OOM (MP U18) będzie wprowadzone elektroniczne potwierdzenie 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. 

Potwierdzenia startu zawodników i zawodniczek należy dokonać WYŁĄCZNIE 

elektronicznie. 

Potwierdzenie lub skreślenie zawodników należy dokonać w następującym terminie i 

do wyznaczonej godziny:  

✓ dla startujących w dniu 27 lipca do 26 lipca (czwartek) do godziny 18:00, 

✓ dla startujących w dniu 28 lipca do 27 lipca (piątek) do godziny 18:00, 

✓ dla startujących w dniu 29 lipca do 28 lipca (sobota) do godziny 18:00. 

Brak elektronicznego potwierdzenia startu z użyciem TOKENA w wyznaczonych 

terminach będzie skutkować skreśleniem zawodnika/zawodniczki z list startowych. 

Po zakończeniu weryfikacji (potwierdzenia i skreślenia) w dniu 26 lipca 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 +48 792 046 445). 

W przypadku kontuzji skreślenia będą mogły być zgłoszone do delegata 

technicznego najpóźniej na godzinę przed planowaną godziną rozpoczęcia konkurencji. 
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Zawodnicy, którzy nie zostaną skreśleni w wyżej podanych terminach zgodnie z art. 142 

ust. 4 „Przepisów zawodów w lekkoatletyce” nie będą dopuszczeni do kolejnej konkurencji. 

Zawodnicy bez ważnych badań lekarskich nie będą dopuszczeni do startu. 

Należy je uzupełnić w systemie DOMTEL najpóźniej do dnia 26 lipca do godz. 18.00 lub 

okazać oryginał badań (książeczkę) na bramce przy weryfikacji przed startem.  

 

Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku głównym Stadionu Śląskiego.                   

Wejście z prawej strony od recepcji.  

 

3. Ceremonia otwarcia  

Ceremonia otwarcia zawodów lekkoatletycznych OOM odbędzie się na Stadionie 

Śląskim w dniu 27 lipca 2018 o godz. 16.10. W ceremonii  otwarcia uczestniczy po czterech 

zawodników z każdego województwa.  

4. Rozgrzewka i trening  

Stadion Śląski do przeprowadzenia treningu będzie udostępniony dla zawodników 

w dniu 26 lipca w godzinach 16.00-20.00, w pozostałe dni trening i rozgrzewka na 

stadionie bocznym, zgodnie z komunikatem na stronie OOM. Szatnie znajdują się 

w budynku przy stadionie. 

5. Wyprowadzanie zawodników  

Zawodnicy zgłaszają się na bramkę usytuowaną przy wejściu na stadion boczny: 

▪ w konkurencjach biegowych i w chodzie sportowym na 20 minut przed startem 

(wyprowadzenie 15’ przed startem), 

▪ w skoku o tyczce 65 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia konkurencji 

(wyprowadzenie 60’ przed startem), 

▪ w skoku wzwyż 45 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia konkurencji 

(wyprowadzenie 40’ przed startem), 

▪ w pozostałych konkurencjach technicznych i w biegach przez płotki na 30 minut 

przed planowaną godziną rozpoczęcia konkurencji (wyprowadzenie 25’ przed 

startem). 

Uwaga: Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się na bramkę nie będą dopuszczeni do startu. 

Zawodnicy nie posiadający dwóch prawidłowych numerów startowych, przydzielonych 

przez organizatora (w konkurencjach technicznych wystarczy 1 numer) nie będą 

dopuszczeni do startu. 
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6. Dekoracja zawodników 

Zawodnicy, którzy zajęli 3 pierwsze miejsca w finale + miejsca 4–8 zgłaszają się 

(razem z trenerem zwycięzcy)  do dekoracji (w tunelu po lewej stronie od wejścia z Areny 

Głównej) 15 min po zakończeniu konkurencji. 

 

 

7. Ważenie sprzętu 

Ważenie sprzętu odbywać się będzie w tunelu prowadzącym na płytę stadionu                                   

(przy wejściu z trybuny głównej na stadion – w połowie głównej prostej). Sprzęt do 

weryfikacji  należy dostarczyć  najpóźniej 2 godziny przed konkursem. Sprzęt oddany 

do ważenia (również niedopuszczony) będzie do odbioru w miejscu ważenia po 

zakończonym konkursie.  

 

8. Składanie tyczek 

Informujemy, że tyczki można zostawić w tunelu wychodzącym bezpośrednio na zeskoki 

do tyczki na Aranie Głównej. 

9. Rozpatrywanie protestów – odwołań 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

10. Wyżywienie - Godziny wydawania posiłków: 

Zgodnie z informacją organizatora przy zakwaterowaniu 
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11. Transport  

W czasie trwania Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży organizator zapewnia 

bezpłatny transport środkami komunikacji miejskiej / uczestnik musi posiadać przy sobie 

identyfikator. 

Organizator na trasie Gliwice – Chorzów i powrót zorganizuje dodatkowy transport, 

godziny odjazdu z Politechniki i z powrotem zostaną podane przy zakwaterowaniu. 

Pozostały transport zabezpieczają zainteresowani. 

 

 

11. Opieka medyczna Podczas zawodów czynny będzie punkt medyczny na płycie 

stadionu. 

Koordynatorem, odpowiedzialnym za organizację zawodów lekkoatletycznych 

w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży jest Jacek MARKOWSKI – Prezes ŚlZLA 

(tel.+48 608 204 836), Sędzią Głównym Zawodów – Małgorzata GÓRECKA – Sosnowiec 

(tel.+48 792 388 651), Delegatami Technicznym PZLA - Tadeusz MAJSTERKIEWICZ – 

Warszawa (tel.+48 604 219 460) i Ziółkowska Patrycja – Łódź (tel. +48 792 046 445). 

 


