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POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
PRZEPISY PRZYZNAWANIA LICENCJI ZAWODÓW PZLA NA SEZON 2022
Zatwierdzone przez Zarząd PZLA dnia 30.11.2021
Organizatorzy, którzy uzyskają prawo organizacji imprez PZLA nabywają prawa i obowiązki
wynikające z rangi organizowanych przez nich ich zawodów.
▪ Organizacja licencjonowanych zawodów PZLA odbywać się winna zgodnie z poniższymi
bieżącymi
zapisami
w
rekomendowanych
procedurach
organizacji
zawodów
lekkoatletycznych oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dotyczących organizacji
zawodów lekkoatletycznych.
1. Licencje przyznaje się zawodom rozgrywanym na obiektach posiadających świadectwo PZLA
lub/i WA lub/i EA lub/i krajowej federacji członkowskiej WA lub atestowanych trasach biegowych.
2. PZLA przyznaje konkretnym zawodom licencje tylko
obniżenia/podwyższenia klasy dla wybranych konkurencji).

jednej

klasy

(brak

możliwości

3. Decyzję o przyznaniu licencji podejmują:
3.1. Zarząd PZLA na organizację mistrzostw Polski.
3.2. Komisja Sportowo-Techniczna PZLA na organizację imprez klasy MM.
3.3. Dział Sportowo-Techniczny PZLA na organizację imprez klasy I
4. Organizatorzy imprez podlegają wszystkim przepisom wydanym przez WA, EA, WMA oraz PZLA,
które muszą być skutecznie zastosowane przy organizacji imprez odpowiedniej kategorii.
4.1. Przyznanie Mistrzostw Polski wiąże się ze spełnieniem poniższych warunków:
•

organizacja zawodów zgodnie
i zasadami bezpieczeństwa PZLA;

z

rekomendowanymi

procedurami

organizacji

•

obsada sędziów głównych wyznaczana przez CKS; uzupełniona przez sędziów
wyznaczanych lokalnie przez OKS i/lub WKS

•

udział delegata technicznego/delegatów technicznych PZLA wyznaczonego/nych
przez CKS i Komisję Sportowo-Techniczną PZLA;

•

udział wyłącznie licencjonowanych zawodników zgłoszonych poprzez system STARTER
PZLA;

•

zwolnienie klubów z opłaty startowej;

•

możliwość pobierania opłaty za pakiet startowy.

4.2. Przyznanie imprezie klasy MM wiąże się ze spełnieniem poniższych warunków:
•

organizacja zawodów zgodnie
i zasadami bezpieczeństwa PZLA;

z

rekomendowanymi

procedurami

organizacji

•

obsada sędziów głównych wyznaczana przez CKS; uzupełniona przez sędziów
wyznaczanych lokalnie przez OKS i/lub WKS

•

udział delegata technicznego PZLA wyznaczonego przez CKS i Komisję SportowoTechniczną PZLA;

•

udział wyłącznie licencjonowanych zawodników zgłoszonych poprzez system STARTER
PZLA. Wyniki zawodników zgłoszonych poza systemem (w tym nie posiadających licencji)
nie będą oficjalnie uznawane.

4.3. Przyznanie imprezie klasy I wiąże się ze spełnieniem poniższych warunków:
•

organizacja zawodów zgodnie
i zasadami bezpieczeństwa PZLA;

•

obsada sędziowska wyznaczana przez WKS lub/i OKS;
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z

rekomendowanymi

procedurami

organizacji
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•

udział wyłącznie licencjonowanych zawodników zgłoszonych poprzez system STARTER
PZLA. Wyniki zawodników zgłoszonych poza systemem (w tym nie posiadających licencji)
nie będą oficjalnie uznawane.

5. Zgłoszenie imprezy do kalendarza PZLA jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się organizatora do
uiszczenia opłaty licencyjnej, zgodnej z poniższymi tabelami stawek.
6. Zgłoszenie do kalendarza winno być dokonane na stosownym druku dostępnym na stronie
internetowej PZLA.
7. Warunkiem podpisania zgłoszenia imprezy aplikującej do WA/EA oraz organizacji z nimi
współpracujących (np. WMRA) przez PZLA jest posiadanie minimum klasy MM oraz zgłoszenia do
kalendarza PZLA.
8. PZLA po otrzymaniu zgłoszenia od organizatora zawodów, w przypadku spełnienia wszystkich
uwarunkowań, ma obowiązek zamieszczenia danej imprezy w KALENDARZU IMPREZ PZLA na
stronie internetowej www.pzla.pl.
9. Nie uiszczenie opłaty licencyjnej skutkuje usunięciem imprezy z Kalendarza PZLA oraz nie
uznaniem wyników uzyskanych na danej imprezie.
10. PZLA na każdych zawodach, które znajdą się w KALENDARZU IMPREZ PZLA ma prawo do instalacji
reklam, w tym swoich partnerów i sponsorów wokół bieżni stadionu lub na trasie w łącznej liczbie
ustalonej w odrębnej umówię, nie mniej jednak niż 8 plansz (banerów) o łącznej powierzchni do
50 metrów kwadratowych.
PZLA podpisując umowę z organizatorem mistrzostw Polski gwarantuje sobie określone
w dokumencie prawa do ekspozycji swoich partnerów i sponsorów. Jednocześnie podczas
zawodów klasy MM oraz I PZLA ma prawo do instalacji materiałów promocyjnych partnerów
i sponsorów Związku zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami na linii organizator – PZLA.
Uwaga:
Polski Związek Lekkiej Atletyki na podstawie dokonanej oceny odbytych zawodów ma prawo do
obniżenia rangi całych zawodów lub części zawodów (konkretne konkurencje), jeżeli zostaną
popełnione rażące błędy lub zaniedbania dotyczące przebiegu rywalizacji sportowej.

Tabele stawek licencyjnych za przyznanie licencji na organizację imprez.
Tabela 1. Wysokość opłat za przyznanie licencji na organizację PZLA Mistrzostw Polski.
Tytuł imprezy

Opłata (PLN) / Kategoria wiekowa
SEN

U23

U20

U18

U16

Halowe Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski

2000
20000

500
1500

700
1500

700

nie
rozgrywane

1200

1000

Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych

1500

500

500

500

Mistrzostwa Polski w wielobojach
Mistrzostwa Polski w sztafetach
Mistrzostwa Polski na 10 000 m
Mistrzostwa Polski na 5000 m
Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym
Mistrzostwa Polski w maratonie / półmaratonie
Mistrzostwa Polski w biegach ulicznych na innych
dystansach (24h, 100km, 10km 5km inne)
Otwarte/amatorskie mistrzostwa Polski

1000
1500
1000
700
700

500
500
500
500
500

500
500
500
500
4000

nie
rozgrywane

nie
rozgrywane
nie
rozgrywane

500
500

500
500

2000
2500

Drużynowe mistrzostwa Polski – finał

1000

Drużynowe mistrzostwa Polski – finał U20

500

W przypadku przyznania prawa do organizacji łączonych Mistrzostw Polski lub w kilku kategoriach
wiekowych podczas jednej imprezy obowiązuje stawka za wyższą imprezę lub kategorię wiekową.
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W przypadku organizacji otwartych/amatorskich mistrzostw Polski podczas głównej imprezy
organizatora obowiązują obie stawki.
Tabela 2. Wysokość opłat za przyznanie licencji na organizację Mistrzostw Polski w biegach górskich.
Tytuł imprezy
Mistrzostwa Polski w biegach górskich seniorów
Mistrzostwa Polski w biegach górskich w pozostałych kategoriach

Opłata (PLN)
1000
500

Tabela 3. Wysokość opłat za przyznanie licencji na organizację Mistrzostw Polski Masters.
Tytuł imprezy
Mistrzostwa Polski w konkurencjach rozgrywanych na stadionie
Halowe Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski w maratonie / półmaratonie
Mistrzostwa Polski w biegach ulicznych
Mistrzostwa Polski w 1 konkurencji rozgrywanej na stadionie
Inne Mistrzostwa Polski

Opłata (PLN)
1000
1000
2000
1500
700
700

Tabela 4. Wysokość opłat za przyznanie licencji na organizację branżowych Mistrzostw Polski.
Tytuł imprezy
Mistrzostwa Polski w konkurencjach rozgrywanych na stadionie
Mistrzostwa Polski w maratonie / półmaratonie
Mistrzostwa Polski w biegach ulicznych na innych dystansach
Mistrzostwa Polski w 1 konkurencji rozgrywanej na stadionie
Inne Mistrzostwa Polski

Opłata (PLN)
2000
2500
2000
700
700

Tabela 6. Wysokość opłat za przyznanie licencji na organizację Mityngów lekkoatletycznych.
Tytuł imprezy
Mityngi zamieszczone w kalendarzu WA lub EA
Mityngi klasy MM
Mityngi klasy I
Halowe mityng klasy MM
Halowe mityng klasy I

Opłata (PLN)
1000
700
100
400
50

Tabela 6. Wysokość opłat za przyznanie licencji na organizację imprez biegowych, rozgrywanych
poza stadionem i w chodzie sportowym.
Tytuł imprezy

Opłata (PLN)

Zawody zamieszczone w kalendarzu WA lub EA

1500

Zawody w chodzie sportowym klasy MM

500

Maratony / półmaratony klasy MM

1500

Maratony / półmaratony bez klasy lub z klasą I

1000

Bieg na 5km / 10km klasy MM

1500

Bieg na 5km / 10km bez klasy lub z klasą I

1000

Bieg uliczny na innych dystansach

800

Biegi przełajowe, trail oraz górskie (niezależnie od klasy)

500

Inne, nie wymienione w tabeli zawody klasy I

1000
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