
POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI 
 

Wniosek o zatwierdzenie rekordu Polski 
Konkurencje techniczne 

 
Oficjalne rekordy Polski notowane są tylko w konkurencjach wymienionych w załączniku 
do „Przepisów zawodów w lekkoatletyce. Warszawa 2013” wydanych przez PZLA. 
 
Konkurencja:  .....................................................................................  Mężczyzna/kobieta 
Kategoria wiekowa ............................................................................................................... 
Osiągnięty wynik: ...................................................... metry 
Imię i nazwisko zawodnika:  ...................................................................................................  
Data urodzenia: .......................................... Miejsce urodzenia  ............................................  
Klub: ......................................................................................................................................  
Nazwa stadionu: ............................................................. Miasto:  .........................................  
Nazwa zawodów .................................................................................................................... 
Data i godzina uzyskania wyniku:  .........................................................................................  

 
 

Oświadczenie kierownika technicznego zawodów 

Stwierdzam, że wszystkie przepisy dotyczące uznania rekordu według postanowień 
przepisów IAAF były przestrzegane i wszystkie informacje dotyczące rekordu są dokładnie 
sprawdzone. 
Imię i nazwisko:  ....................................................................................................................  
Adres:  ...................................................................................................................................  
Miejscowość, data, podpis  ....................................................................................................  

 
 

Potwierdzenie s ędziów 

Niniejszym potwierdzamy, że wszystkie przepisy dotyczące uznania rekordu według 
postanowień przepisów IAAF były przestrzegane i wszystkie informacje dotyczące rekordu 
są dokładnie sprawdzone. Użytkowany sprzęt, koła do rzutów, skocznie oraz rozbiegi 
w pełni odpowiadają przepisom IAAF. 
 
Wynik:  ...............................................................  
Imię i nazwisko sędziego:  .....................................................................................................  
Nr licencji: ....................................................... Podpis:  .........................................................  
 
Wynik:  ...............................................................  
Imię i nazwisko sędziego:  .....................................................................................................  
Nr licencji: ....................................................... Podpis:  .........................................................  
 
Wynik:  ...............................................................  
Imię i nazwisko sędziego:  .....................................................................................................  
Nr licencji: ....................................................... Podpis:  .........................................................  
 
 

Potwierdzenie pr ędkości wiatru (dla skoku w dal i trójskoku) 

Zmierzona prędkość wiatru: ..................... m/s Typ wiatromierza  .......................................  
Imię i nazwisko sędziego mierzącego wiatr ...........................................................................  
Nr licencji:  .....................................................   Podpis:  .....................................................  



Wyniki konkurencji (pierwszych trzech zawodników) 

1. .................... m ................................................ ...........   ..................................................  
 (wynik) (imię i nazwisko) (klub) 
2. .................... m ................................................ ...........   ..................................................  
 (wynik) (imię i nazwisko) (klub) 
3. .................... m ................................................ ...........   ..................................................  
 (wynik) (imię i nazwisko) (klub) 
 
 

Dane dot. certyfikatu sprz ętu 

Producent: ........................................................ Model:  ........................................................  
Nazwisko i imię sędziego ............................................................... Nr licencji ...................... 
Podpis ............................................................ 
 
 

Kontrola dopingowa 

Podczas zawodów przeprowadzano kontrolę dopingową ...................................... TAK / NIE 
Jako członek komisji antydopingowej stwierdzam, że zawodnik  ...........................................  
został poddany kontroli dopingowej. Próbka do testu została pobrana zgodnie 
z przepisami IAAF i przesłana do zbadania w laboratorium. 
Nazwisko i imię ........................................................................... Podpis ............................... 
 
 
...................................................................................................................  ......................  
Imię i nazwisko delegata technicznego lub sędziego głównego zawodów Podpis  
 

Załączniki 
1. Lista startowa konkurencji 
2. Komunikat organizacyjny 
3. Program zawodów 
4. Protokół konkurencji 
5. Protokół pomiaru sprzętu (dla konkurencji rzutowych) 
 
 
Data wysłania wniosku do Biura PZLA ..................................... 

................................................................ ......................   ..................................................... 
       (Imię i nazwisko kierownika zawodów)  (Podpis) 
................................................................................................................................................ 

(Adres) 
 

Potwierdzony na niniejszym formularzu wynik został uznany / nieuznany *, 
 jako rekord Polski 

 
* przyczyna nieuznania - ........................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
Organ zatwierdzający:  Zespół ds. Zatwierdzania Rekordów Polski 
 
.......................................................... .......... ...................................    ..................................     
 (Imię i nazwisko przewodniczącego organu zatwierdzającego)  (Podpis) 

 
Warszawa, dnia …………………………. 
 


