
 

 

 

 

 

12. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGU 24-GODZINNYM 

R E G U L A M I N  

1. Kierownictwo 

Polski Związek Lekkiej Atletyki 

2. Termin i miejsce 

6-7 kwietnia 2019, Supraśl 

3. Organizator 

Fundacja Tworzywa, Urząd Miasta i Gminy Supraśl i CKiR Supraśl 

4. Warunki uczestnictwa 

Do startu w 12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym prawo startu mają wyłącznie obywatele 

Rzeczypospolitej Polskiej, którzy do dnia 6 kwietnia 2019 roku ukończą 21 lat, posiadający ważną na sezon 

2019 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

5. Program 

Rywalizacja w 12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym odbędzie się z podziałem na płeć. 

6. Klasyfikacja 

Warunkiem sklasyfikowania zawodników w 12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym jest 

pokonanie poniższego minimalnego dystansu: 

Kobiety 120 km 

Mężczyźni 140 km 

7. Nagrody 

W ramach rywalizacji indywidualnej mistrzostw Polski za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale. 

Dodatkowe nagrody zabezpieczone przez organizatora zgodnie z regulaminem 12. PZLA Mistrzostw Polski 

w biegu 24-godzinnym. 

8. Zgłoszenia 

Do 12. PZLA Mistrzostw Polski w biegu 24-godzinnym obowiązuje wyłącznie System STARTER PZLA. 

System zgłoszeń otwarty będzie do godziny 23:59 w dniu 31 marca 2019. 

9. Zasady rozgrywania konkurencji 

Zgodnie z regulaminem 12. PZLA Mistrzostw Polski w biegu 24-godzinnym. 

10. Weryfikacja 

Na 12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym będzie prowadzona weryfikacja na której 

zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia. Warunkiem 

dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego 

o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do 

udziału w biegu. Zawodnicy biorą udział w 12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym na własną 

odpowiedzialność i ryzyko, co potwierdzają podpisem złożonym na oświadczeniu podczas weryfikacji. 

Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody 

PZLA. Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres mistrzostwapolski@pzla.pl z załączonym 

potwierdzeniem dokonania płatności za zgłoszenie po terminie, w wysokości 500 zł. Przesłanie zgłoszenia 

wraz z potwierdzeniem dokonania płatności nie zobowiązuje PZLA do wyrażenia zgody na start po 

terminie. W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu opłata za zgłoszenie po terminie nie będzie 

zwracana. 

http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/
mailto:mistrzostwapolski@pzla.pl


 

 

 

 

 

12. PZLA MISTRZOSTWA POLSKI W BIEGU 24-GODZINNYM 

R E G U L A M I N  

11. Noclegi oraz wyżywienie 

Zamówienia na noclegi i wyżywienie należy przesłać na adres organizatora w terminie przez niego 

określonym w regulaminie. 

12. Zasady finansowania 

Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby. 

Opłata wpisowa za udział w biegu 24-godzinnym wynosi ? zł. 

Z opłaty startowej zwolnieni są WSZYSCY dotychczasowi PZLA Mistrzowie Polski w biegu 24-godzinnym. 

Zgłoszenie zawodnika po terminie wiążę się z opłatą karną w wysokości 500 złotych. 

13. Uwagi 

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

 Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego 

Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu 

może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach. 

 Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) 

obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, 

którego zawodnik jest członkiem. 

 Zawodnicy startujący w 12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym zobowiązani są do 

występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start 

w ubiorach reprezentacji Polski). 

Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie  

„12. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 


