Regulamin dopuszczenia do startu wieloboistów
w PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U18

i U20

1. Postanowienia ogólne
W PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20 startuje w każdej konkurencji
wielobojowej, w każdej kategorii wiekowej, maksymalnie 12 zawodników, posiadających
ważną licencję zawodniczą PZLA.
2. Zasady kwalifikacji do zawodów
Polski Związek Lekkiej Atletyki publikuje 9 stycznia listę rankingową.
a) zasady tworzenia rankingu dla kategorii U20
W siedmioboju U20 i pięcioboju U20 uprawnionych do startu jest 6 najlepszych zawodników
w tabelach sezonu letniego, którzy w roku mistrzostw reprezentować będą tę samą kategorię
wiekową co w minionym sezonie. Grono zawodników uzupełnia 4 najlepszych zawodników
przechodzących do kategorii U20 z kategorii U18. Dodatkowo 2 zawodników (tzw. „dzika
karta”) powołuje trener kadry w porozumieniu z trenerem bloku, kierownikiem szkolenia PZLA
oraz przedstawicielem Działu Sportowo-Technicznego PZLA.
Zawodnik/Zawodniczka ubiegający się o dziką kartę, powinien legitymować się ukończonym
wielobojem w sezonie letnim 2016.
Decyzję o dopuszczeniu 2 dodatkowych zawodników podejmuje się do dnia 25 stycznia.
Na decyzję wpływ będzie mieć poziom sportowy zawodnika, oceniony na podstawie wyników
uzyskanych w sezonie bieżącym sezonie halowym.
b) zasady tworzenia rankingu dla kategorii U18
W siedmioboju U18 i pięcioboju U18 uprawnionych do startu jest 6 najlepszych zawodników
w tabelach sezonu letniego, którzy w roku mistrzostw reprezentować będą tę samą kategorię
wiekową, co w minionym sezonie. Grono zawodników uzupełnia 4 najlepszych zawodników
przechodzących do kategorii U18 z kategorii U16. Dodatkowo 2 zawodników (tzw. dzika karta)
powołuje trener kadry w porozumieniu z trenerem bloku, kierownikiem szkolenia PZLA oraz
przedstawicielem Działu Sportowo-Technicznego PZLA.
Decyzję o dopuszczeniu 2 dodatkowych zawodników podejmuje się do dnia 25 stycznia.
Na decyzję wpływ będzie mieć poziom sportowy zawodnika, oceniony na podstawie wyników
uzyskanych w sezonie bieżącym sezonie halowym.

3. Ubieganie się o dziką kartę
Kluby, które chcą aby ich zawodnik ubiegał się tzw. „dziką kartą” muszą zgłosić ten fakt
do PZLA na adres mistrzostwapolski@pzla.pl najpóźniej do dnia 23 stycznia roku mistrzostw.
4. Potwierdzenia zawodników
Potwierdzenia startu zawodników z Listy PZLA odbywają się drogą elektroniczną – kluby
zobowiązane
są
do
przesłania
potwierdzenia
zgłoszenia
na
adres
mistrzostwapolski@pzla.pl do dnia 23 stycznia roku mistrzostw Polski.
5. Potwierdzenia zgłoszenia
PZLA publikuje listę potwierdzonych zgłoszeń do dnia 27 stycznia. W miejsce zawodników
niepotwierdzonych dobiera się kolejnych zawodników z tabel, z zastrzeżeniem iż sytuacja
ta działa do zawodnika zajmującego maksymalnie 10 miejsce w tabelach sezonu 2016.
6. Koszty udziału
Koszty udziału w zawodach pokrywa klub – zgodnie z Regulaminem dedykowanym imprezie.
7. Uwagi końcowe
Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym „Regulaminie dopuszczenia
do startu wieloboistów w PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20” należy do Działu
Szkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

