
Polski Związek Lekkiej Atletyki     Warszawa, 2006-02-28 

Dział Sportowo – Techniczny 

 

K  O  M  U  N  I  K  A  T 
 

Dot.  Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w biegach na przełaj 

 Eliminacji strefowych i zawodów finałowych OOM w biegach na przełaj 

 Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w biegach na przełaj 
 

 

W nawiązaniu do obowiązujących: 

• Ustawy z dnia 29.07.2005r. o sporcie kwalifikowanym (Art.29 dot. licencji 

zawodnika) 

• Uchwały Zarządu PZLA dot. licencji dla zawodników 

• Uchwały Zarządu PZLA dot. licencji dla klubów sportowych 

• Przepisów PZLA dot. udziału w zawodach 

• Regulaminów współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Min.Sportu) 

 

Uprzejmie informujemy, że w wymienionych na wstępie zawodach obowiązuje okazanie 

podczas weryfikacji zawodników następujących dokumentów uprawniających do udziału: 

• ważnej licencji klubowej, 

• licencji zawodniczej wystawionej przez PZLA (plastikowy identyfikator)- dot. 

wszystkich urodzonych w roku 1986 i starszych oraz młodszych (posiadających co 

najmniej I klasę sportową), 

• licencji zawodniczej wystawionej przez Woj.ZLA (dot. juniorów i juniorów 

młodszych nie wym. wyżej – posiadanie licencji jest obowiązkowe) 

• karty zgłoszenia zawodnika (juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy) 

• ważnych badań lekarskich wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami (dot. 

wszystkich zawodników). 

Wyjaśniamy jednocześnie, że w zawodach OOM i Międzywojewódzkich młodzików mogą 

brać udział zawodnicy z innych dyscyplin sportu i wtedy muszą przedstawić w/w dokumenty 

ze swoich Polskich Związków. Zawody OOM i Międzywojew. Młodzików w biegach na 

przełaj dopuszczają udział zawodników, którzy nie są zrzeszeni w żadnym klubie (nie 

dotyczy do zawodników będących w okresie karencji, którzy nie maja prawa startu w/w 

zawodach), w takim przypadku obowiązuje okazanie ważnych badań lekarskich wraz z 

legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości. Zawodnicy nie posiadający licencji 

klubowej i zawodniczej (młodzicy - karty zgłoszenia) nie mogą reprezentować klubu 

sportowego, a ewentualne punkty zdobywają wyłącznie dla swoich województw.  

Wojewódzkie Związki Lekkiej Atletyki proszone są przypomnienie swoim Klubom o 

obowiązujących powyższych przepisach. 
       Z poważaniem: 

 

             Kierownik Działu 

     Sportowo- Technicznego PZLA 

 

              Jerzy Witwicki 

 

do wiadomości: delegaci PZLA na w/w zawody 

 


