
 

 

 

Lekkoatletyka 

REGULAMIN TECHNICZNY 
 

I. System rozgrywek 
 

1) Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w kategorii kobiet i mężczyzn w ramach jednej edycji 
zawodów. 

2) Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach: 
Kobiety: 100m, 200m, 400m, 800m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep, 4x100m. 

 Mężczyźni: 100m, 200m, 400m, 1500m, 3000m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep, 4x100m. 
 

II. Warunki uczestnictwa 
 

1) W zawodach biorą udział studenci oraz pracownicy uczelni wyższych z województwa 
śląskiego posiadający ważne legitymacje AZS. 

2) Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników w konkurencjach biegowych oraz 
maksymalnie do 4 zawodników w każdej z konkurencji technicznych (tj. skok w dal, wzwyż, 
kula, dysk, oszczep). 

3) Jeden zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i w sztafecie. 
 

III. Sposób przeprowadzenia zawodów 
 

1) W biegach na 100m K i M odbędą się eliminacje, a następnie finały A (kwalifikacja do 
finałów wg czasów). W pozostałych konkurencjach biegowych odbędą się serie na czas lub 
od razu finały. W konkurencjach technicznych odbędą się od razu finały.  

2) Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów PZLA. 
 

IV. Punktacja 
 

1) Punktacja drużynowa zostanie przeprowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn. 
2) Punktacja drużynowa będzie sumą punktów zdobytych przez uczelnię w poszczególnych 

dyscyplinach. Punktacja drużynowa danej dyscypliny uzależniona będzie od liczby uczelni 
startujących w Mistrzostwach wg schematu: 1 miejsce N+1 pkt., 2 miejsce N-1 pkt.,  
3 miejsce N-2 pkt., itd., gdzie N oznacza liczbę uczelni startujących w Mistrzostwach. 

3) Do punktacji drużynowej zalicza się starty dwóch najlepszych zawodników z uczelni w 
każdej konkurencji. W biegach sztafetowych punktowany będzie wynik najwyżej 
sklasyfikowanej sztafety z danej uczelni. 

4) Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów. 
5) Konkurencja, którą ukończy mniej niż 3 zawodników nie będzie wliczana do punktacji 

drużynowej. 
6) W przypadku równej liczby punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje większa 



 

 

liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. w poszczególnych dyscyplinach 
(oddzielnie dla kobiet i mężczyzn). 

 
V. Uwagi końcowe 
 
1) Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez formularz internetowy najpóźniej do 

48 godzin przed zawodami. Po upływie terminu zgłoszeń formularz rejestracyjny zostanie 
zablokowany. W dniu zawodów możliwe będzie ewentualne dodatkowe zgłoszenie lub 
zmiana uczestnika czy wybranej konkurencji – maksymalnie 2 zmiany osobo-startów 
(łącznie kobiet i mężczyzn) w ramach jednej uczelni. 

2) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


