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1. Kierownictwo  

Polski Związek Lekkiej Atletyki  

2. Termin i miejsce  

11-13 lutego 2022, Hala Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów  

3. Warunki uczestnictwa 

W PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20 w wielobojach w kategorii wiekowej U18 (rocznik 2005-2006) 

i U20 (rocznik 2003-2004) prawo startu mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posiadający ważną 

na sezon 2021 lub 2022 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

W PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20 wystartuje w każdej konkurencji wielobojowej maksymalnie 

12 zawodniczek i maksymalnie 12 zawodników. 

Prawo startu w pierwszej kolejności mają zawodnicy umieszczeni na liście rankingowej PZLA utworzonej 

na podstawie wyników z sezonu letniego 2021 (uzyskane na zawodach kalendarzowych PZLA lub  

na międzynarodowych mityngach wpisanych do kalendarzy krajowych federacji, EA lub/i WA (minimalne 

wymagania jak zawody kalendarzowe PZLA)). 

Minimalne wysokości: 

- tyczka 2.50  

- wzwyż M - 150 U18;156 U20 

- wzwyż K - 140 U18; 146 U20. 

Dodatkowo w każdej kategorii wiekowej mogą zostać przyznane minimum 2 „dzikie karty”. 

4. Lista rankingowa PZLA 

Polski Związek Lekkiej Atletyki do dnia 17 stycznia opublikuje listę rankingową zawodników w poszczególnych 

rocznikach. 

Na liście rankingowej ujęta zostanie następująca liczba zawodniczek: 

▪ 2003 i 2005 - 12 najlepszych w tabelach sezonu letniego, zapewniony start dla pierwszych 10 zawodniczek 

(5 osób z rocznika 2003 i 5 osób z rocznika 2005). 

▪ 2004 i 2006 - 12 najlepszych w tabelach sezonu letniego, zapewniony start dla pierwszych 10 zawodniczek 

(5 osób z rocznika 2004 i 5 osób z rocznika 2006). 

Na liście rankingowej ujęta zostanie następująca liczba zawodników: 

▪ 2003 i 2005 - 12 najlepszych w tabelach sezonu letniego, zapewniony start dla pierwszych 10 zawodników, 

(5 osób z rocznika 2003 i 5 osób z rocznika 2005). 

▪ 2004 i 2006 - 12 najlepszych w tabelach sezonu letniego, zapewniony start dla pierwszych 10 zawodników 

(5 osób z rocznika 2004 i 5 osób z rocznika 2006). 

5. Zgłoszenia 

Do PZLA Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20 w wielobojach kluby mogą zgłosić zawodników z listy rankingowej 

PZLA oraz ubiegających się o „dziką kartę” poprzez system „Starter PZLA”. 

System zgłoszeń dla wielobojów otwarty będzie od dnia 17 stycznia 2022, do godziny 10:00 w dniu 26 stycznia 

2022. 

6. Weryfikacja zgłoszeń 

Polski Związek Lekkiej Atletyki w dniu 27 stycznia przeprowadzi elektroniczną weryfikację zgłoszeń i opublikuje 

listę uprawnionych do startu zawodników w PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20 w wielobojach. 

Zawodnicy z informacją „rezerwa"' wystartują pod warunkiem rezygnacji ze startu zawodnika uprawnionego. 
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Koordynacją dopuszczenia do startu wieloboistów w PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20 zajmuje się 

p. Irina Iwczenko – irina.iwczenko@pzla.pl. 

7. Dzika Karta 

Decyzję o dopuszczeniu zawodników z „dziką kartą” lub z rankingu zostanie podjęta do dnia 1 lutego 2022              

w porozumieniu z trenerem głównym bloku, Dyrektorem Sportowym PZLA oraz przedstawicielem Działu-

Sportowo Technicznego PZLA.   

Na decyzję wpływ będzie mieć poziom sportowy zawodnika, oceniony na podstawie wyników uzyskanych 

w bieżącym sezonie halowym w konkurencjach wielobojowych.  

Ostateczna decyzja w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie 

udziału w wielobojach „PZLA Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20” 

należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 


