
REGULAMIN 
MEMORIAŁ WIESŁAWA MANIAKA 

SZCZECIN 15.08.2019 
 
 

ORGANIZATOR:  Ośrodek Skoku o Tyczce w Szczecinie 
    ul. Przybyszewskiego 29/1 

71-277 Szczecin 
 

TERMIN I MIEJSCE: 15.08.2019, godz.16.00 (czwartek) 
Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. W. Maniaka w Szczecinie 
ul. Litewska 20 
71-344 Szczecin 

 
UCZESTNICY: Zaproszeni zawodnicy 

 
KONKURENCJE:  K- 100, 200, 400, 1500, kula, 4x800 mix 
    M- 100, 200, 400, 800, 1500, kula, tyczka, 4x800 mix 

 
ZGŁOSZENIA:  Zaproszeni zawodniczy 

 
OPŁATA STARTOWA: Na koszt organizatora. 

 
 

NAGRODY: Finansowe- wg odrębnego regulaminu 
 Rzeczowe- statuetka okolicznościowa 
  

 
UWAGI: Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami IAAF 
 Istnieje możliwość uzyskania MM Klasy Sportowej (dla zawod-

ników posiadających licencję PZLA, OZLA)     
Po uprzednim powiadomieniu istnieje możliwość wypożyczenia 
tyczek 
 
Duathlon sprinterski- zasady rozgrywania. 
Duathlon sprinterski- składa się z dwóch konkurencji, które nale-
ży rozgrywać jednego dnia w następującym porządku:100 i 200 
m. 
Po zakończeniu każdej konkurencji wszystkim zawodnikom nale-
ży podawać punktację, wg „IAAF Scoring Tables”, w danej kon-
kurencji oraz punktację łączną. Zwycięzcą zostaje zawodnik, któ-
ry uzyskał największą ogólną liczbę punktów. Zawodnicy powin-
ni być sklasyfikowani w kolejności zgodnej z łączną sumą uzy-
skanych punktów wg „IAAF Scoring Tables” 
Jednakowe miejsca 



Jeśli dwóch lub więcej zawodników uzyska tę samą liczbę punk-
tów wg „IAAF Scoring Tables”, to w celu ustalenia ostatecznej 
ich klasyfikacji w danych zawodach należy zastosować następu-
jącą procedurę: 
Kryterium 1. Zawodnik, który w większej liczbie konkurencji 
uzyskał więcej punktów niż inny zawodnik, którego dotyczy roz-
strzygnięcie, powinien być sklasyfikowany na wyższej pozycji. 
Uwaga: „Kryterium 1” nie ma zastosowania, kiedy więcej niż 
dwóch zawodników ma taki sam wynik. 
Kryterium 2. Jeśli po zastosowaniu „Kryterium 1” nadal nie ma 
rozstrzygnięcia, zawodnik, który uzyskał największą liczbę punk-
tów w którejkolwiek konkurencji powinien być sklasyfikowany 
na wyższej pozycji. 
Kryterium 3. Jeśli po zastosowaniu „Kryterium 2” nadal nie ma 
rozstrzygnięcia, zawodnik, z największą liczbą punktów w dru-
giej konkurencji, itd., powinien być sklasyfikowany na wyższej 
pozycji. 
Kryterium 4. Jeśli po uwzględnieniu wszystkich warunków za-
wartych w „Kryterium 3” nadal nie ma rozstrzygnięcia, to należy 
tych zawodników sklasyfikować na tej samej pozycji. 
 
Kula „TEAM”- zasady rozgrywania. 
Po zakończeniu konkurencji sumuje się w ustalonych parach 
bezwzględną wartość w metrach utworzoną z sumy najlepszego 
wyniku kobiety i mężczyzny.  
Wygrywa para, która uzyska największą sumę odległości. 
Jeśli dwie lub więcej par uzyska tę samą sumę najlepszego wyni-
ku, to należy te pary sklasyfikować na tej samej pozycji. 
 
4x800 mix- zasady rozgrywania. 
W sztafecie bierze udział 1 kobieta i 3 mężczyzn. Kobieta zaczy-
na bieg.  
Wygrywa sztafeta, która uzyska najlepszy rezultat. 
Jeśli dwie lub więcej sztafet uzyska ten sam wynik, to należy te 
sztafety sklasyfikować na tej samej pozycji. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


