REGULAMIN
uznawania rekordów lekkoatletycznych obowiązujący na zawodach PW SZS
O ile przepisy szczegółowe danych zawodów nie stanowią inaczej, w zawodach organizowanych w
ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa Podlaskiego obowiązują niżej zamieszczone
warunki i zasady postępowania przy zaliczaniu rekordów województwa podlaskiego w lekkiej atletyce.
Warunki uznawania rekordów
1. Rekord musi być uzyskany na stadionie lub obiekcie posiadającym certyfikat PZLA, potwierdzający
dokładność wymiarów urządzeń lekkoatletycznych.
2. Rekordowy wynik musi być lepszy od aktualnego w danej konkurencji.
3. W konkurencjach indywidualnych musi uczestniczyć, w dobrej wierze, co najmniej trzech
zawodników, a w sztafetach co najmniej dwa zespoły.
4. W biegu sztafetowym rekord może być ustanowiony tylko przez zespół, którego wszyscy
członkowie są reprezentantami jednej szkoły.
5. Zawodnicy, którzy uzyskali wynik rekordowy muszą posiadać uprawnienia do udziału w zawodach
zgodnie z regulaminami szczegółowymi poszczególnych imprez zawartymi w kalendarzach
współzawodnictwa PW SZS.
6. Sędzia główny konkurenci i sędzia mierzący muszą posiadać licencję sędziowską PZLA, sędzia
główny dodatkowo licencję specjalistyczną w danym bloku konkurencji.
7. W przypadku rekordów w konkurencjach technicznych, wynik musi być mierzony za pomocą
zalegalizowanej taśmy mierniczej (stalowej lub fiberblasowej).
8. Przed rozpoczęciem zawodów sędzia główny konkurencji jest zobowiązany do sprawdzenia
zgodności warunków technicznych rozgrywania konkurencji z przepisami PZLA.
9. W konkurencjach biegowych i chodzie sportowym musi być użyty automatyczny system pomiaru
czasu „fotofinisz”.
10. W konkurencjach biegowych nie mogą startować wspólnie chłopcy i dziewczęta.
Zasady postępowania przy wynikach rekordowych w lekkiej atletyce
W przypadku uzyskania wyniku lepszego od aktualnego rekordu województwa podlaskiego w danej
konkurencji i kategorii wiekowej ustala się następujące procedury postępowania:
1. Sędzia główny konkurencji odnotowuje fakt uzyskania rekordowego wyniku przez zawodnika w
protokole sędziowskim.
2. Powyższy fakt zgłasza po zakończonej konkurencji w biurze zawodów i wraz z licencjonowanym
sędzią pomiarowym wypełnia i podpisuje wniosek do PW SZS o uznanie rekordu w danej
konkurencji (załącznik do regulaminu).
3. Wniosek wraz z orginałem protokołu z zawodów powinien być dostarczony do PW SZS w ciągu 14
dni od zakończenia zawodów. Wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany.
4. Wnioski są rozpatrywane przez PW SZS na bieżąco, a w przypadku istnienia wątpliwości, czy dany
rekord powinien być zatwierdzony, wniosek przekazuje się do rozpatrzenia przez komisję
lekkoatletyczną działającą przy PWSZS.
5. Żadnego wyniku nie należy uważać za rekord, dopóki nie zostanie on ratyfikowany (zatwierdzony)
przez PW SZS.
6. Za każdym razem po ratyfikowaniu nowego rekordu PW SZS uaktualnia oficjalną listę rekordów
województwa.
7. Kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja lekkoatletyczna PW
SZS, która zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w regulaminie.

………..……….…………………………..
Miejscowość, data

WNIOSEK
O ZATWIERDZENIE REKORDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W LEKKIEJ ATLETYCE
Nazwa zawodów:

……………………………………

Data zawodów:

……………………………………

Miejsce zawodów:

……………………………………

Imię i Nazwisko zawodnika:

……………………………………

Rok urodzenia zawodnika:

……………………………………

Reprezentowana szkoła:

……………………………………

Konkurencja:

……………………………………

Uzyskany wynik:

……………………………………

Dotychczasowy rekordowy wynik:

……………………………………

…………………………………………………………
Imię i Nazwisko sędziego dokonującego pomiaru

………………………………………..
podpis

Oświadczam, że warunki techniczne rozgrywania konkurencji, w której osiągnięto ww wynik
spełniały wymagania przepisów PZLA, a osiągnięty ww wynik spełnia kryteria Regulaminu
uznawania wyników lekkoatletycznych obowiązujących na zawodach PW SZS.
…………………………………………………………
Imię i Nazwisko sędziego głównego konkurencji
…………………………………………………………
Imię i Nazwisko kierownika zawodów

………………………………………..
podpis
………………………………………..
podpis

