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POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI 
Członek International Association of Athletics Federations 

01-612 Warszawa, ul. Mysłowicka 4  
 www.pzla.pl; e-mail: pzla@pzla.pl   

Konto bankowe : PEKAO SA O/ Warszawa:71 1240 6003 1111 0000 4943 2143 
Rok zał.1919 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE REKORDU POLSKI  
KONKURENCJE WIELOBOJOWE  

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

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

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

Data urodzenia zawodnika   ............................................................................................................................  

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

Nazwa i data zawodów  ............................................................................................................................  

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

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI (w wymaganych konkurencjach podać wiatr  oraz pomiar ręczny) 

Lp. Nazwa Wynik Punkty Pomiar ręczny Pomiar wiatru 
(minus / plus) 

Uwagi 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

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

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

POMIAR ELEKTRONICZNY  
Pomiar czasu w ww. biegach wykonano w pełni automatycznym systemem z fotofiniszem.  
Wypisane wyniki są zgodne z odczytem z fotofiniszu i uznane jako oficjalne.  

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

KIEROWNIK POMIARU RĘCZNEGO  
Potwierdzam, że w ww. biegach pomiary czasu ręcznego są zgodne z zapisanymi powyżej.  

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

WIATROMIERZ – konkurencje biegowe  
Potwierdzam, że w ww. biegach pomiary wiatru są zgodne z zapisanymi powyżej. 
Pomiar wiatru dokonany był       ręcznie      automatycznie. Nazwa urządzenia  ..............................................................  

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

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

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

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA TECHNICZNEGO  
Swoim podpisem oświadczam, że wszystkie przepisy dotyczące uznania rekordu według postanowień przepisów 
IAAF były przestrzegane i wszystkie informacje dotyczące rekordu są dokładnie sprawdzone.  

Imię i nazwisko kierownika technicznego ............................................................. Podpis  ...........................................  
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POTWIERDZENIE SĘDZIÓW (w skokach i rzutach)  
Potwierdzamy, że zapisane powyżej wyniki zostały uzyskane zgodnie z wymogami przepisów IAAF. 

Konkurencja ………………………………………………………..  

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

Konkurencja ………………………………………………………..  

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

Konkurencja ………………………………………………………..  

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

Konkurencja ………………………………………………………..  

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

Konkurencja ………………………………………………………..  

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

Konkurencja ………………………………………………………..  

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

WIATROMIERZ – skok w dal, sprint*, bieg przez płotk i* 
Potwierdzam, że zapisany powyżej wynik pomiaru wiatru został uzyskany zgodnie z wymogami przepisów IAAF. 

Rodzaj i nazwa urządzenia wykorzystywanego do pomiaru wiatru  .................................................................................   

Urządzenie uruchamiane      ręcznie      automatycznie 

Imię i nazwisko sędziego mierzącego prędkość wiatru ..................................................... Podpis  .................................   

OŚWIADCZENIE ARBITRA WIELOBOJU  
Swoim podpisem oświadczam, że wszystkie przepisy dotyczące uznania rekordu według postanowień przepisów 
IAAF były przestrzegane i wszystkie informacje dotyczące rekordu są dokładnie sprawdzone.  

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

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 wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty:  

1. Program minutowy zawodów  
2. Lista startowa konkurencji  
3. Oryginalne protokoły konkurencji z wynikami  
4. Zdjęcie fotofiniszu biegu (przy pomiarze czasu za pomocą fotofiniszu) 
5. Wydruk z pomiaru czasu fotokomórką (jeżeli dostępny) 
6. Międzyczasy 
7. Protokół pomiaru sprzętu. 

DODATKOWE INFORMACJE PO ŻĄDANE DLA CELÓW HISTORYCZNYCH  
Warunki atmosferyczne  ....................................................................................................................................................  

Data dostarczenia wniosku 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 wniosek może być rozpatrywany tylko w przypadku, gdy został całkowicie wypełniony  
i przesłany do PZLA w ciągu 14 dni od uzyskania wyniku.  
* niepotrzebne skreślić 


