Regulamin startu zawodników zagranicznych
§1
Zasady ogólne
1. Na zawodach typu: indywidualne Mistrzostwa Polski rozgrywanych na
stadionie lub na hali mogą zostać dopuszczeni zawodnicy zagraniczni pod
warunkiem uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty startowej w wysokości
300 zł, płatnej w biurze zawodów.
2. Do zawodów mogą zostać także dopuszczeni zawodnicy posiadający
obywatelstwo polskie i posiadający licencję klubu zagranicznego, na
zasadach określonych w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu. Posiadanie
dokumentu
powinno
zostać
poświadczone
stosownym
pismem
narodowej federacji lekkoatletycznej zrzeszonej w IAAF.
3. Z opłaty startowej nie zwalnia posiadanie licencji zawodniczej w polskim klubie.
4. Zawodnicy zagraniczni nie otrzymują medalów Mistrzostw Polski i nie są
uwzględniani w klasyfikacji końcowej Mistrzostw Polski.
5. Zawodnicy zagraniczni zobowiązani są przestrzegać regulaminu imprezy,
zwłaszcza w zakresie minimów do startu w konkurencjach technicznych.
6. Brak posiadania udokumentowanego wyniku zawodnika spełniającego
minimum udziału w zawodach jest przesłanką do braku zgody na start
w zawodach.
7. W miarę możliwości wszystkie starty zawodników zagranicznych należy
organizować w osobnych seriach pozakonkursowych, a konkursy w
konkurencjach technicznych powinny być rozdzielane od konkursów w
ramach rywalizacji o medale Mistrzostw Polski.

§2
Sposoby rozgrywania konkurencji
1. Konkurencje biegowe:
a. Zawodnicy zagraniczni mają prawo startu tylko w seriach rozgrywanych
poza konkursem. W przypadku posiadania polskiego obywatelstwa i
spełniając wymogi §1 pkt. 2 zawodnicy są normalnie klasyfikowani, ale
nie zdobywają punktów. W przypadku tych zawodników nie stosuje się
pozostałych zapisów § 2.
b. W przypadku zgłoszenia tylko jednego zawodnika zagranicznego,
powinien on zostać dopuszczony do serii konkursowej, bez możliwości
awansu do finału.
c. W przypadku opisywanym §2 1 b., w biegach rozgrywanych w całości
lub w części po torach, zawodnicy powinni zostać rozstawieni na torach
najbliżej krawężnika.
2. Konkurencje techniczne:
a. Skoki długie i rzuty:
1. W przypadku rozgrywania konkursów eliminacyjnych zawodnik
ma prawo do oddania trzech prób eliminacyjnych oraz
kontynuowania konkursu po zakończeniu eliminacji.

2. W przypadku zgłoszenia 8 lub mniejszej liczby zawodników
w konkursie (biorąc pod uwagę zawodników polskich
i zagranicznych), zawodnik ma prawo do oddania trzech prób
eliminacyjnych w konkursie i określonej liczby prób finałowych.
3. W przypadku zgłoszenia większej liczby zawodników niż
8, zawodnicy z zagranicy mają prawo do oddania 3 prób, bez
możliwości awansu do prób finałowych.
4. W przypadku rozgrywania konkursów kwalifikacyjnych,
zawodnicy zagraniczni mogą wystartować tylko w trakcie
konkursów kwalifikacyjnych.
b. Skoki wysokie:
1. W przypadku rozgrywania konkursów eliminacyjnych zawodnik
ma prawo do udziału w konkursie eliminacyjnym z możliwością
kontynuowania rywalizacji po zakończeniu eliminacji.
2. Z uwagi na różne limity czasu na oddanie próby, zawodnicy
mają prawo startu jedynie w konkursie eliminacyjnym lub
osobnym konkursie, rozgrywanym niezależnie od konkursu
Mistrzostw Polski.

§3
Zgłoszenie do imprezy
1. Zawodnicy zagraniczni powinni być zgłoszeni do imprezy tylko poprzez
elektroniczny system zgłoszeń.
2. Dział Sportowo-Techniczny PZLA zgłasza zawodnika do zawodów Mistrzostw
Polski tylko na podstawie pisemnego wniosku zawodnika zagranicznego, po
przedstawieniu zaświadczenia o uzyskanym wyniku spełniającym wymagania
postawione w §1 p. 4.

§4
Procedura odwoławcza
1. Od decyzji o braku zgody na zgłoszenie do zawodów przez Dział SportowoTechniczny PZLA przysługuje prawo odwołania do Komisji SportowoTechnicznej PZLA w terminie 2 dni od daty odmowy zgłoszenia.
2. Odwołanie złożone do Komisji Sportowo-Technicznej musi być rozpatrzone
przez Prezydium Komisji Sportowo-Technicznej w ciągu 2 dni od daty wpłynięcia
odwołania.
3. Od decyzji Prezydium Komisji Sportowo-Technicznej PZLA przysługuje możliwość
odwołania się do Zarządu PZLA.

