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PROTOKÓŁ REKORDU POLSKI 

KONKURENCJE BIEGOWE 
 

Nazwa konkurencji, kategoria wiekowa  ...................................................................................................  

Rekordowy wynik  ...................................................................................................  

Imię i nazwisko zawodnika  ...................................................................................................  

................................................................................................................................................................... 

 (w sztafecie należy wymienić wszystkich zawodników w kolejności biegania) 

Klub zawodnika  .......................................................................................................................................  

Data zawodów    ................................................................ Godzina uzyskania wyniku ..........................  

Nazwa stadionu ................................................................ Miasto ..........................................................  

WYNIKI BIEGU 
Nazwiska i czasy trzech pierwszych zawodników w biegu 

1.  ................................................................................................................................................................  

2.  ................................................................................................................................................................  

3.  ................................................................................................................................................................  

STARTER 
Potwierdzam, że start ww. biegu został przeprowadzony zgodnie z przepisami IAAF 

Imię i nazwisko startera ............................................................................ Podpis ....................................  

POMIAR ELEKTRONICZNY 
Pomiar czasu w ww. biegu wykonano w pełni automatycznym systemem z fotofiniszem. 

Odczytano wynik .......................................................... i uznano jako oficjalny. 

Imię i nazwisko sędziego fotofiniszu ......................................................... Podpis ....................................  

MIERZĄCY CZAS – POMIAR RĘCZNY 
Potwierdzam, że czas zmierzony przeze mnie w ww. biegu jest identyczny z zapisanym poniżej. 

Czas  ............................... Imię i nazwisko ................................................ Podpis ...................................   

Czas  ............................... Imię i nazwisko ................................................ Podpis ...................................   

Czas  ............................... Imię i nazwisko ................................................ Podpis ...................................   

KIEROWNIK POMIARU RĘCZNEGO 
Potwierdzam, że w ww. biegu pomiary czasu były identyczne z zapisanymi powyżej. 

Imię i nazwisko sędziego ........................................................................... Podpis  ..................................  

WIATROMIERZ 
Prędkość wiatru w kierunku biegu  .............................................................................................................  

Imię i nazwisko mierzącego wiatr ............................................................... Podpis ..................................  

 
 
ARBITER/SĘDZIA GŁÓWNY BIEGÓW 
Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym protokole są prawdziwe, sędziowie 
przeprowadzający zawody mają ważne licencje sędziego sportowego, przestrzegano wszystkich 
przepisów IAAF. 

Imię i nazwisko arbitra/sędziego głównego biegów  ..................................................................................  

Podpis ....................................................................................... Data  ......................................................  

 



 

 
 

KONTROLA DOPINGOWA  
Jako członek komisji antydopingowej na zawodach oświadczam, że próbka od ww. zawodnika została 
pobrana zgodnie z przepisami IAAF w mojej obecności i wysłana do laboratorium. 

Data i godzina przeprowadzenia kontroli dopingowej  ...............................................................................  

Imię i nazwisko ........................................................................................... Podpis ..................................  

 
ZAŁĄCZNIKI 
Do protokołu należy dołączyć poniższe dokumenty: 

1. Program minutowy zawodów 
2. Lista startowa konkurencji 
3. Oryginalny protokół konkurencji z wynikami  
4. Zdjęcie fotofiniszu biegu (przy pomiarze czasu za pomocą  fotofiniszu) 
5. Wydruk z pomiaru czasu fotokomórką 
6. Międzyczasy 
 

DODATKOWE INFORMACJE  POŻĄDANE DLA CELÓW HISTORYCZNYCH 

Warunki atmosferyczne  

................................................................................................................................................................... 

 
 
Data dostarczenia protokołu do PZLA .......................................................................................................   

 
 

DECYZJA O UZNANIU REKORDU 

Wynik ..........................................................................................................................................................   

zostaje uznany/nieuznany* jako oficjalny rekord Polski. 

Przyczyna nieuznania  ...............................................................................................................................   

Imię i nazwisko przewodniczącego zespołu ds. zatwierdzania rekordów Polski 

 ....................................................................................................................................................................   
 
Podpis ....................................................................................... Data  ......................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy protokół może być rozpatrywany tylko w przypadku, gdy został całkowicie wypełniony i przesłany  
do PZLA w ciągu 14 dni od uzyskania wyniku. 

 
* niepotrzebne skreślić 


