87. PZLA Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn
Warszawa, 23 kwietnia 2017
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1. Kierownictwo
Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Termin i miejsce
23 kwietnia 2017, Warszawa. Start i meta: błonia PGE Narodowego
3. Organizator
Agencja WALK, Polski Koncern Naftowy ORLEN
4. Warunki uczestnictwa
Do startu w mistrzostwach Polski uprawnieni są zawodnicy posiadający ważną na sezon 2017 Licencją
Zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Tylko zawodnicy legitymujący się licencją PZLA
zostaną sklasyfikowani w ramach 87. PZLA Mistrzostw Polski w Maratonie Mężczyzn.
5. Zgłoszenia
Do mistrzostw Polski obowiązuje – niezależnie od systemu zgłoszeń do Orlen Warsaw Marathon (IAAF Silver Road
Race Label) – Internetowy System Zgłoszeń PZLA (www.domtel-sport.pl/zgloszenia).
System zgłoszeń jest otwarty od 17 marca 2017 do 14 kwietnia 2017 do godziny 20:00.
Powyższy termin zgłoszeń do mistrzostw Polski jest ostateczny. Nie ma możliwości skutecznego zgłoszenia do
mistrzostw Polski po tym terminie.
6. Nagrody
Za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy sklasyfikowani w ramach 87. PZLA Mistrzostw Polski w Maratonie Mężczyzn
otrzymują medale.
Niezależnie mogą oni otrzymać nagrody przewidziane w regulaminie organizatora imprezy o nazwie Orlen
Warsaw Marathon.
7. Zasady finansowania
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa w 87. PZLA Mistrzostwach Polski
w Maratonie Mężczyzn pokrywają zgłaszające kluby.
Z opłat startowych ustalonych przez organizatora zwolnieni są uprawnieni (zgodnie z niniejszym Regulaminem)
zawodnicy zgłoszeni przez system zgłoszeń PZLA do mistrzostw Polski.
8. Uwagi


Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminów



Zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od
następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.



Zawodnicy startujący w 87. PZLA Mistrzostwach Polski Mężczyzn w Maratonie zobowiązani są do
występowania podczas zawodów (łącznie z dekoracjami) w ubiorach klubowych zgodnych
z wzorami zarejestrowanymi w PZLA (wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski). Zawodnicy
występujący w innych niż opisane wyżej ubiory i posiadający niedozwolone napisy nie będą
dopuszczani do startu bądź dyskwalifikowani. Nie przewiduje się zabezpieczania na „bramce” taśm do
zaklejania niedozwolonych napisów.

