Przepisy udziału w zawodach
§1
1. Prawo uczestnictwa w oficjalnych zawodach, nad którymi kierownictwo sprawuje Polski
Związek Lekkiej Atletyki lub członkowie Polskiego Związku lekkiej Atletyki,
w tym w szczególności wszystkie kluby będące członkami PZLA mają zawodnicy
spełniający następujące warunki:
a. są członkami klubu zarejestrowanego w upoważnionym przez PZLA wojewódzkim
związku lekkiej atletyki i posiadającego licencję PZLA ważną na bieżący rok;
b. posiadają ważną licencję wydaną nie później niż przed upływem terminu zgłoszeń
do zawodów,
c. posiadają ważny dokument badania lekarskiego, o którym mowa
w art. 37 ust. 1 ustawy o sporcie. Zgłaszając zawodnika do uczestnictwa
w oficjalnych zawodach, nad którymi kierownictwo sprawuje PZLA lub członkowie
PZLA, w tym w szczególności wszystkie kluby będące członkami PZLA, zgłaszający
oświadcza,
że
zawodnik
uzyskał
orzeczenie,
o
którym
mowa
w poprzednim zdaniu. Niezależnie od powyższego, Polski Związek lekkiej Atletyki,
zastrzega sobie możliwość żądania okazania przez zawodnika orzeczenia
lekarskiego do kontroli,
d. nie są ukarani dyskwalifikacją,
e. prezentują wymagany regulaminem danych zawodów poziom sportowy.
f.
zawodnicy zagraniczni, w ramach "Regulaminu startu zawodników zagranicznych"
2.
a. W indywidualnych Mistrzostwach Polski prawo startu mają wyłącznie obywatele
Rzeczypospolitej Polskiej.
b. Ponadto prawo startu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski
juniorów, juniorów młodszych i młodzików, Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików oraz zawodach Ligi Juniorów i Ligi Lekkoatletycznej mają również
zawodnicy posiadający Kartę Polaka oraz niepełnoletni sportowcy zamieszkujący
w Polsce, których przynajmniej jedno z rodziców uzyskało obywatelstwo polskie na
podstawie przepisów ustawy o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2004 r.
Nr 53, poz. 53, 532, ze zm.), pod warunkiem wcześniejszego uzyskania licencji w PZLA
c. W indywidualnych Mistrzostwach Polski mają prawo startu zawodnicy zagraniczni,
którzy spełniają postanowienia "Regulaminu startu zawodników zagranicznych"
3. W mistrzostwach Polski wszystkich kategorii wiekowych zawodnicy są obowiązani
startować w ubiorach o barwach klubowych, pod rygorem niedopuszczenia do
zawodów. Koszulki zawodników powinny być identycznego koloru z przodu i z tyłu.
4. Warunkiem rozegrania konkurencji w mistrzostwach Polski jest zgłoszenie się na starcie
minimum trzech uprawnionych zawodników.
§2
Zgłoszenia do zawodów:
Zgłoszenia zbiorcze do zawodów należy przesłać lub złożyć organizatorom w określonych
terminach (patrz § 6 pkt.1) w jednym egzemplarzu i powinno ono zawierać:
 nazwę klubu zgłaszającego (nazwa zgodna z wyciągiem z rejestru wraz z numerem
licencji), nazwę zawodów (datę, miejsce), barwy ubioru zawodnika,
 oraz wypełnione rubryki:
 numer startowy,
 nazwisko i imię,
 rok urodzenia,
 konkurencja,
 oświadczenie, że zgłaszany zawodnik posiada ważny dokument orzeczenia
lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. ustawy o sporcie,
oraz dodatkowo, według wymogów regulaminu zawodów:
 nr licencji zawodnika
 dokładna data urodzenia,

waga, wzrost,
wynik z bieżącego roku (nie dotyczy mistrzostw Polski)
(ewentualnie minimum wraz z datą i miejscem uzyskania)
W celu uproszczenia przebiegu weryfikacji nazwiska zawodników winny być uszeregowane wg
kolejności alfabetycznej, najpierw kobiety, później mężczyźni.
Zgłoszenie winno być sporządzone wg wzoru ustalonego przez PZLA i opatrzone pieczęcią
klubu.
Elektroniczny system zgłoszeń



Każdy organizator zawodów z „Kalendarza imprez PZLA” (kl. 1 i wyższa) ma możliwość
wykorzystania elektronicznego systemu zgłoszeń. Odpowiednią informację należy umieścić w
regulaminie zawodów oraz przesłać odpowiednio wcześnie na adres: pilar@domtel-sport.pl.
Po zamknięciu systemu listy zgłoszeń zostaną przesłane do organizatora w programie
ZAWODY LA lub w Excelu.
W przypadku stosowania powyższego systemu zgłoszeń należy dokonywać pod adresem
http:// http://domtel-sport.pl/zgloszenia
System uruchamiany jest w okresie podanym w regulaminie danych zawodów i po
zamknięciu terminu zgłoszeń możliwe będzie jedynie wydrukowanie wcześniej dokonanego
zgłoszenia bądź potwierdzenia startu w zawodach.
W systemie należy uzupełnić lub zaktualizować następujące dane:
dokładna data urodzenia, waga, wzrost, numer startowy, nazwisko trenera.
Zgłoszenie dokonane drogą elektroniczną będzie wymagać podpisu przedstawiciela klubu
podczas weryfikacji bądź potwierdzenia startu zawodników w konkurencjach na specjalnym,
udostępnionym formularzu.
§3
Opłaty regulaminowe
seniorzy
15,- zł
15,- zł
10,- zł

Konkurencja
biegi przełajowe i uliczne,
chód 20km, 50km, oraz wieloboje
Sztafeta
pozostałe konkurencje

juniorzy i jun. młodsi
10,- zł
10,- zł
5,- zł

Start poza konkursem - stawka x2
Opłaty regulaminowe na zawodach niewymienionych wyżej ustalają zarządy WZLA oraz
organizatorzy.
KAUCJA: 300,- zł obowiązuje przy składaniu odwołania do komisji odwoławczej.
§4
KONTROLA LEKARSKA I DOPINGOWA
W lekkoatletyce w zakresie badań lekarskich oraz ich częstotliwości obowiązują przepisy
wynikające z aktualnego rozporządzenia ministra zdrowia.
Organizator zawodów zobowiązany jest do zabezpieczenia warunków do pobierania próbek
przez kontrolę antydopingową.
§5
UBEZPIECZENIA ZAWODNIKÓW
Zgodnie z art. 38 obowiązującej Ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia
zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu
spoczywa na klubie, którego zawodnik jest członkiem, albo z którym jest związany umową.

Zgodnie z treścią ww. Ustawy Polski Związek Lekkiej Atletyki ubezpiecza wyłącznie
zawodników, którzy zostali powołani do Kadry Narodowej.
Ubezpieczenie zawarte przez PZLA dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków i nie
obejmuje kosztów leczenia.
§6
Przepisy dotyczące zawodów mistrzowskich:
1) Organizatorzy zawodów, najpóźniej na jeden miesiąc przed imprezą obowiązani są wysłać
do wszystkich zainteresowanych komunikat organizacyjny, a wersję elektroniczną przesłać
na adres mistrzostwapolski@pzla.pl w celu umieszczenia na stronie internetowej PZLA.
W komunikacie należy m.in. podać wstępny program minutowy, opis tras (przełaje, chód
lub maraton), informacje o zawodach, adresy kwater, dojazdy i inne szczegóły
organizacyjne. Kluby lub inne uprawnione stowarzyszenia zgłaszając swój udział
w zawodach w terminie podanym przez organizatora powinny złożyć zapotrzebowanie na
kwatery z podaniem podziału na kobiety i mężczyzn.
2) We wszystkich zawodach organizowanych na terenie Polski obowiązują przepisy IAAF oraz
wynikające z nich przepisy i zarządzenia PZLA.
3) Ubiory startowe
Podczas wszelkich zawodów, do których zawodnicy zgłaszani są przez swoje kluby, nie mogą
oni występować w ubiorach reprezentacji Polski.
Szczegółowe przepisy regulujące możliwości umieszczania reklam na ubiorach zawodników
oraz na miejscu zawodów określają przepisy ds. reklamy dostępne na stronie internetowej PZLA.
4) Numery startowe:
Zgodnie z przepisami IAAF każdy startujący w imprezie zawodnik powinien posiadać numer
startowy, który powinien być identyczny z numerem w zgłoszeniu, na liście startowej i w
protokole sędziowskim.
Numery startowe stosowane w kraju powinny:
a) mieć kształt poziomego prostokąta o dopuszczalnych wymiarach 24cm x 20cm i być
wykonane z białego materiału,
b) posiadać cyfry czytelnego kształtu w kolorze czarnym lub granatowym o wymiarach min.
10 cm x 6 cm każda.
W przypadku umieszczenia na numerze startowym dodatkowego napisu (sponsora
zawodów, itp) powinien on być wykonany w kolorze niebieskim lub czerwonym.
Maksymalna wysokość napisu nad cyframi numeru startowego wynosi 5 cm,
a dopuszczalna wysokość napisu pod cyframi wynosi 3 cm.
Zawodnik powinien posiadać dwa jednakowe numery startowe (do skoku wzwyż, i skoku
tyczce - jeden) przystosowane do umieszczenia na koszulce lub bluzie dresu, na piersiach
i na plecach. Nie powinny one ograniczać swobody ruchów w czasie udziału
w zawodach.
W konkurencjach biegowych zaleca się stosowanie dodatkowych małych numerów
przystosowanych do przyklejenia lub przymocowania na spodenkach od strony urządzenia
do elektronicznego pomiaru czasu. Wymiary tych numerów powinny wynosić 125 mm x 75
mm, a wymiary umieszczonych na nich cyfr - 60 mm x 35 mm (na zawodach MM organizator
zawodów jest zobowiązany do zapewnienia takich numerów).
Na numerach startowych nie mogą być umieszczane żadne napisy reklamowe
z wyjątkiem sponsora danych zawodów spełniające wymogi obowiązujących przepisów
reklamowych PZLA.
Kluby winny zaopatrzyć swoich zawodników w numery zgodnie z podziałem dokonanym w
latach 1980/81 oraz dodatkowym podziałem dokonanym przez poszczególne regiony.
§7
Kary regulaminowe (poza podanymi przy regulaminach imprez):
W celu zapewnienia sprawnej organizacji zawodów i wyeliminowania niedociągnięć
organizacyjnych, ustala się następujące kary i sankcje:
a) za niedotrzymanie terminu zgłoszenia do zawodów nie stosuje się zniżek z tytułu opłaconej
licencji, a opłata startowa zwiększana jest o 500 zł. Przy elektronicznym systemie zgłoszeń nie

jest możliwe skuteczne przesłanie zgłoszenia po upływie określonego w regulaminie danych
zawodów terminu lub terminów zgłoszeń. Szczegółowy regulamin danych zawodów może
wyznaczać dodatkowy termin przesyłania zgłoszeń, do wskazanych przez Delegata
Technicznego PZLA konkurencji. Za zgłoszenie dodatkowe zgłaszający obciążany jest opłatą
dodatkową 200 zł doliczaną do opłaty startowej. Po upływie dodatkowego terminu zgłoszeń
do wybranych konkurencji nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń po terminie.
b) za dokonanie zmiany numeru startowego po zamknięciu listy zgłoszeń i możliwości
dokonywania dopuszczalnych korekt - 20,00 zł od każdej zmiany lub braku podanego
w zgłoszeniu numeru,
d) za start nieuprawnionego zawodnika na MP (brak minimum) obok regulaminowej opłaty
startowej obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50,- zł,

