
 

R E G U L A M I N  S T A R T U  Z A W O D N I K Ó W  Z A G R A N I C Z N Y C H  

W  P Z L A  M I S T R Z O S T W A C H  P O L S K I  

§1 

Zasady ogólne 

1. Polski Związek Lekkiej Atletyki na zawodach typu PZLA Mistrzostwa Polski na podstawie oceny 

możliwości organizacyjnych i sportowych dopuszcza możliwość udziału zawodników 

zagranicznych to znaczy zawodników nie posiadających obywatelstwa polskiego. 

2. Do PZLA Mistrzostw Polski mogą zostać także dopuszczeni zawodnicy posiadający 

obywatelstwo polskie i posiadający licencję klubu zagranicznego. Posiadanie dokumentu 

powinno zostać poświadczone stosownym pismem narodowej federacji lekkoatletycznej 

zrzeszonej w WA. 

3. Każdy zgłaszany zawodnik zagraniczny musi spełnić warunki uczestnictwa zgodnie 

z regulaminem PZLA Mistrzostw Polski z wyłączeniem posiadania obywatelstwa 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy. 

4. Po akceptacji udziału zawodnika zagranicznego w PZLA Mistrzostwach Polski w terminie 

określonym przez PZLA winna zostać uiszczona jednorazowa, bezzwrotna opłata startowa 

w wysokości 500,00 zł na konto PZLA: 30 1240 6247 1111 0010 1836 8892 

5. Z opłaty startowej nie zwalnia posiadanie licencji zawodniczej w polskim klubie. 

§2 

Sposoby rozgrywania rywalizacji sportowej 

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. 

1. Biegi uliczne, chód sportowy i biegi górskie: 

a. Zawodnicy zagraniczni mają prawo startu we wspólnym biegu. 

2. Konkurencje biegowe na stadionie: 

a. Zawodnicy zagraniczni w miarę możliwości mają prawo startu tylko w seriach 

rozgrywanych poza konkursem. 

b. W przypadku braku możliwości organizacji oddzielnego biegu poza konkursem dla 

zawodników zagranicznych mogą oni zostać dopuszczeni do serii konkursowej, bez 

prawa awansu do kolejnej rundy. 

c. W przypadku opisywanym §2 pkt. 2.b., w biegach rozgrywanych w całości lub w części 

po torach, zawodnicy powinni zostać rozstawieni na torach najbliżej krawężnika. 

d. W przypadku biegów do 400 metrów, zawodnik zagraniczny w miarę możliwości 

powinien być oddzielony pustym torem od pozostałych zawodników. 

3. Konkurencje techniczne: 

a. Skoki długie i rzuty: 

▪ W przypadku rozgrywania konkursów eliminacyjnych zawodnik ma prawo do 

oddania trzech prób eliminacyjnych oraz kontynuowania konkursu po zakończeniu 

eliminacji. 

▪ W przypadku zgłoszenia 8 lub mniejszej liczby zawodników w konkursie (biorąc pod 

uwagę zawodników polskich i zagranicznych), zawodnik ma prawo do oddania 

3 prób, bez możliwości awansu do prób finałowych. 

▪ W przypadku zgłoszenia większej liczby zawodników niż 8, zawodnicy z zagranicy 

mają prawo do oddania 3 prób, bez możliwości awansu do prób finałowych. 



 

▪ W przypadku rozgrywania konkursów eliminacyjnych, zawodnicy zagraniczni mogą 

wystartować tylko w trakcie konkursów eliminacyjnych. 

b. Skoki wysokie: 

▪ W przypadku rozgrywania konkursów eliminacyjnych zawodnik ma prawo do udziału 

w konkursie eliminacyjnym z możliwością kontynuowania rywalizacji po zakończeniu 

eliminacji. 

▪ 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 

Klasyfikacja PZLA Mistrzostw Polski 

1. Zawodnicy zagraniczni biorą udział w rywalizacji poza konkursem i nie są uwzględniani 

w klasyfikacji końcowej mistrzostw Polski. 

2. 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. 

§4 

Zgłoszenie do PZLA Mistrzostw Polski 

1. Oficjalny pisemny wniosek o start zawodnika zagranicznego w PZLA Mistrzostwach Polski 

dokonują macierzyste federacje lekkoatletyczne (nie będą rozpatrywane indywidualne 

wnioski zawodników itp.) na adres poczty elektronicznej: mistrzostwapolski@pzla.pl . 

§5 

Weryfikacja  do PZLA Mistrzostw Polski 

1. Na podstawie dokonanego zgłoszenia Polski Związek Lekkiej Atletyki dokona weryfikacji 

złożonego wniosku i zwrotnie poinformuje o podjętej decyzji dotyczącej startu w PZLA 

Mistrzostwach Polski. 

2. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w PZLA Mistrzostwach Polski jest uzyskanie wskaźnika 

wynikowego (wskaźnik lub minimum A) w terminie określonym w regulaminie imprezy. 

3. Ocenie podlegać będą regulaminowo uzyskane wyniki umieszczone w statystykach EA lub 

WA. 

4. W konkurencjach biegowych na dystansie 10 000 m i dłuższym pierwszeństwo zgody na start 

mają zawodnicy zagraniczni, zadeklarowani jako prowadzący bieg. 

5. W chodzie sportowym na dystansie 20 km i dłuższym pierwszeństwo zgody na start mają 

zawodnicy zagraniczni, zadeklarowani jako prowadzący chód. 

6. Na podstawie zrealizowanej opłaty za start zaakceptowanych zawodników zagranicznych 

zostanie dokonany wpis na listy startowe PZLA Mistrzostw Polski. 

§6 

Procedura odwoławcza 

1. Od decyzji o braku zgody na udział w PZLA Mistrzostwach Polski przysługuje prawo odwołania 

do Prezydium Komisji Sportowo-Technicznej PZLA w terminie 2 dni od daty odmowy 

zgłoszenia. 

2. Odwołanie złożone do Prezydium Komisji Sportowo-Technicznej musi być rozpatrzone 

w ciągu 2 dni od daty wpłynięcia odwołania. 

3. Od decyzji Prezydium Komisji Sportowo-Technicznej PZLA przysługuje możliwość odwołania 

się do Zarządu PZLA. 

Regulamin uchwalony przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w dniu 17.03.2021 roku 


