REGULAMIN
ZATWIERDZENIA
REKORDU POLSKI NIESŁYSZĄCYCH
W LEKKOATLETYCE
1. Komisja Rekordów i Statystyki
1. Komisja Rekordów i Statystyki składać się będzie z Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących:
1.Szwertner Edward – Przewodniczący
2.Śliwka Rafał
- Wiceprzewodniczący
3.Janiec Jarosław
- Członek
2. Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady ustanawiania i uznawania Rekordów Polski Niesłyszących w
poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Rejestr Rekordów Polski Niesłyszących jest prowadzony przez Polski Związek Sportu
Niesłyszących (zwany dalej PZSN).
3. Zawodnik, który uzyskał rekordowy wynik musi posiadać – w momencie uzyskania wyniku –
aktualną na dany sezon licencję zawodniczą wydaną przez Polski Związek Sportu Niesłyszących.
4. Rekord musi być uzyskany na zawodach przeprowadzonych zgodnie z przepisami IAAF, EA
(European Athletics) i PZLA.
5. Aby wynik mógł być uznany przez PZSN i ratyfikowany jako Rekord Polski Niesłyszących musi
zostać uzyskany podczas zawodów organizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i
znajdujących się w kalendarzu Polskiego Związku Sportu Niesłyszących lub musi być uzyskany na
zawodach zagranicznych znajdujących się w kalendarzu imprez lekkoatletycznych PZLA danej
krajowej federacji i/lub ICSD i/lub EDSO i/lub EA i/lub IAAF.
6. Polski Związek Sportu Niesłyszących akceptuje następujące kategorie Rekordów Polski
Niesłyszących:
a) Rekordy Polski Niesłyszących Seniorów (albo Rekordy Polski Niesłyszących kat. Senior)
b) Rekordy Polski Niesłyszących do lat 19
c) Rekordy Polski Niesłyszących do lat 16
d) Halowe Rekordy Polski Niesłyszących Seniorów
e) Halowe Rekordy Polski Niesłyszących do lat 19
f) Halowe Rekordy Polski Niesłyszących do lat 16
Dopuszcza się możliwość ustanowienia Rekordu Polski Niesłyszących w starszej kategorii, przez
lekkoatletów z młodszej kategorii wiekowej.
7. Rekordy Polski Niesłyszących ustanowione podczas Mistrzostw Polski Niesłyszących i Drużynowych
Mistrzostw Polski Niesłyszących, Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego Niesłyszących oraz
zawodów organizowanych przez ICSD, EDSO, PZLA, EA lub IAAF we wszystkich kategoriach
wiekowych będą uznawane automatycznie.
8. Rekordy Polski Niesłyszących we wszystkich podanych kategoriach wiekowych rejestrowane są w
konkurencjach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa.
9. W konkurencjach sztafetowych ustanawiane są Rekordy Polski Niesłyszących:
➢ zespołów klubowych oraz rekordy Reprezentacji Polski Niesłyszących,
➢ sztafeta złożona z zawodników różnych roczników może ustanowić rekord w kategorii
wiekowej najstarszego zawodnika.
10. Warunkiem niezbędnym do uznania Rekordu Polski Niesłyszących w kategorii seniorów (open)
kobiet i mężczyzn w konkurencjach indywidualnych jest poddanie się przez
zawodnika/zawodniczkę podczas zawodów kontroli antydopingowej i uzyskanie negatywnego
wyniku. Jeśli podczas zawodów nie było możliwości poddania się kontroli antydopingowej
zawodnik/zawodniczka musi wziąć udział w badaniu antydopingowym w ciągu 24 godzin od
zakończenia zawodów. W przypadku braku badania antydopingowego lub pozytywnego wyniku
badania, Rekord Polski Niesłyszących w kategorii seniorów (open) nie zostanie uznany.
11. Wypełniony oficjalny formularz wniosku o zatwierdzenie rekordu (formularz dostępny jest na
stronie internetowej Polskiego Związku Sportu Niesłyszących) musi zostać przesłany przez
sędziego głównego zawodów do Przewodniczącego Komisji Rekordów i Statystyki PZSN w ciągu
30 dni od dnia zawodów.

12. Do oficjalnego formularza należy dołączyć komunikat z zawodów, program minutowy imprezy,
listę składu sędziów głównych konkurencji oraz, w przypadku konkurencji biegowych, zdjęcie z
fotofiniszu. Dodatkowo członek komisji antydopingowej musi złożyć podpis na formularzu –
podpis ten stanowi potwierdzenie stawienia się zawodnika, lub w przypadku sztafet wszystkich
zawodników z zespołu, na kontroli antydopingowej.
13. Rekordowy wynik musi być lepszy lub równy aktualnemu Rekordowi Polski Niesłyszących w danej
konkurencji, zatwierdzonemu przez PZSN. Jeżeli rekord jest wyrównany, to musi mieć taki sam
status jak rekord pierwotny.
14. Po zatwierdzeniu Rekordu Polski Związek Sportu Niesłyszących wysyła stosowne pismo dotyczące
tego fakt do Klubu Sportowego Głuchych/Niesłyszących oraz do klubu zawodnika-rekordzisty.
15. W przypadku gdy wynik nie zostanie ratyfikowany jako rekord kraju PZSN poda tego przyczyny.
16. Po każdorazowym ratyfikowaniu Rekordu Polski Niesłyszących na stronie PZSN zamieszczana
będzie aktualna tabela Rekordów Polski Niesłyszących.
3. Przepisy szczegółowe na podstawie PZLA i IAAF
1. Z wyjątkiem konkurencji rozgrywanych na trasach ulicznych:
a) Rekord musi być uzyskany na stadionie spełniającym wymagania art. 140 przepisów IAAF.
Stadion zlokalizowany w Polsce musi posiadać certyfikat (świadectwo) wydane przez
PZLA;
b) W biegach na 200 metrów i dłuższych uznaje się tylko rekordy uzyskany na bieżni, której
obwód nie przekracza 402.3 m (440 jardów), a bieg został rozpoczęty w dowolnym
miejscu na obwodzie bieżni. Ograniczenie to nie jest stosowane do biegu z przeszkodami,
w którym rów z wodą jest usytuowany na zewnątrz normalnej bieżni 400-metrowej.
c) Z wyjątkiem konkurencji technicznych przeprowadzanych zgodnie z artykułem 147
przepisów IAAF nie uznaje się rekordów uzyskanych w konkurencji, w której uczestniczyli
wspólnie kobiety i mężczyźni.
2. Rekordy na otwartym stadionie mogą być uzyskiwane jedynie na bieżni, która spełnia wymagania
stawiane w artykule 160 przepisów IAAF.
3. W przypadku halowych rekordów Polski:
a) Rekord musi być ustanowiony w miejscu zawodów lub w specjalistycznej hali
lekkoatletycznej posiadającej dokumentację geodezyjną bądź/lub/także certyfikat
PZLA.
b) Dla biegów na 200 metrów i dłuższych nominalna długość bieżni okrężnej niż może być
większa niż 201.2 m (220 jardów).
c) c) Każda prosta powinna spełniać wymagania określone w artykule 213 przepisów IAAF.
4. W przypadku rekordów w konkurencjach biegowych i w chodzie sportowym należy przestrzegać
następujących warunków.
a) Rekordy muszą być mierzone przez oficjalnie mierzących czas, za pomocą całkowicie
automatycznego systemu pomiaru czasu.
b) W biegach do 800 metrów (ze sztafetami 4 x 200 i 4 x 400 metrów włącznie) PZLA
zatwierdzi tylko wyniki zmierzone za pomocą całkowicie automatycznego systemu
pomiaru czasu.
c) W przypadku uzyskania rekordowego wyniku należy dodać do dokumentacji zdjęcie
fotofiniszu (obowiązuje w konkurencjach do 800 metrów włącznie).
d) Do wszystkich rekordów w biegach do 200 metrów włącznie należy dołączyć informację
dotyczącą prędkości wiatru. Jeśli średnia prędkość wiatru przekracza 2 m/s rekord nie
zostanie ratyfikowany.
e) W biegach po torach nie uznaje się rekordu, jeśli zawodnik biegł po wewnętrznej linii
wyznaczającej granicę jego toru.
f) Dla wszystkich rekordów seniorów w biegach do 400 metrów włącznie (ze sztafetami
włącznie), zgodnie z artykułami 261 i 263 przepisów IAAF, muszą być użyte bloki startowe
podłączone do aparatury falstartowej.
5. W przypadku konkurencji biegowych rozgrywanych na dystansach, w których mierzone są
międzyczasy:
a) Należy zapowiedzieć, że bieg będzie rozgrywany tylko na jednym dystansie.
b) Wyjątek od powyższego stanowi bieg z określonym limitem czasu lub na ustalonym
dystansie (np. bieg 12-godzinny, bieg na 20 000 metrów).

c) c) Zawodnik w jednym biegu może uzyskać dowolną liczbę rekordowych rezultatów.
d) Istnieje możliwość aby w tym samym biegu kilku zawodników uzyskało różne
rekordowe rezultaty. e) Nie będą uznane rekordy na dystansie krótszym (międzyczasy)
w momencie gdy zawodnik nie ukończy całego dystansu ustalonego dla danego biegu.
6. W przypadku rekordów w biegach rozstawnych:
a) Rekord Polski Niesłyszących w biegu sztafetowym może być ustanowiony przez zespół,
którego wszyscy członkowie spełniają kryteria wyznaczone w Art. 1 Pkt. 3.
b) Rekord Polski Niesłyszących w biegu sztafetowym – Reprezentacji Polski Niesłyszących
– może uzyskać zespół reprezentujący Polskę podczas oficjalnych zawodów
międzynarodowych organizowanych pod egidą ICSD, EDSO, IAAF, EA, CISM, FISU oraz
przeprowadzanych w zgodzie z przepisami IAAF.
c) PZSN może także ratyfikować klubowy Rekord Polski Niesłyszących w biegu
rozstawnym – warunkiem jest aby w zespole wszyscy zawodnicy posiadali aktualne
licencje PZSN ważne w jednym klubie.
7. W przypadku rekordów w chodzie sportowym na stadionie:
a) Musi być zapewniona należyta obsada sędziów specjalizujących się w chodzie
sportowym.
8. W przypadku rekordów w konkurencjach technicznych:
a) Wyniki muszą być mierzone albo przez trzech sędziów konkurencji technicznej za
pomocą taśmy albo za pomocą specjalistycznej aparatury pomiarowej.
b) W skoku w dal oraz w trójskoku – w przypadku zawodów rozgrywanych poza halą –
należy dołączyć informację o prędkości wiatru. Jeśli średnia prędkość wiatru
przekracza 2 m/s rekord nie zostanie ratyfikowany.
c) c) Za Rekord Polski Niesłyszących może być uznany więcej niż jeden wynik osiągnięty
na zawodach, pod warunkiem, że każdy rekord tak uznany jest równy najlepszemu w
tym momencie dotychczasowemu wynikowi lub go przewyższa.
d) d) W konkurencjach rzutowych należy sprawdzić, tak szybko jak to możliwe, czy użyty
sprzęt spełnia wymagania określone przepisami IAAF.
e) e) W przypadku konkurencji rozgrywanych poza stadionem – w plenerze – należy
dołączyć dokumentację obiektów, na których rozgrywana była konkurencja, pomiaru
wykonanego przez geodetę.
9. W przypadku konkurencji wielobojowych:
a) Należy spełnić wymogi uznawania rekordów obowiązuje dla każdej konkurencji
indywidualnej, z zastrzeżeniem że obliczona średnia prędkość wiatru (będąca sumą
prędkości wiatru mierzona w poszczególnych konkurencjach podzieloną przez liczbę
tych konkurencji) w konkurencjach, w których mierzy się tą prędkość, nie przekracza
2 m/s.
10. Rekordy Polski Niesłyszących w biegach ulicznych:
a) Trasa biegu musi być zmierzona przez co najmniej jednego mierniczego
PZLA/IAAF/AIMS.
b) Odległość pomiędzy liniami startu i metry mierzona wg. teoretycznej linii prostej mus
być nie większa niż 50% długości dystansu.
c) Średni spadek trasy pomiędzy liniami startu i mety musi być nie większy niż 1:1000
tzn. 1 metr na 1 kilometr.
d) Rekordy Polski Niesłyszących w biegach ulicznych ustanowione w czasie biegu na
dystansach pośrednich (krótszych) muszą spełniać warunki zawarte w artykule 260
przepisów IAAF. Dystanse pośrednie muszą być zmierzone i oznakowane podczas
pomiaru trasy.
e) W sztafecie ulicznej bieg należy rozgrywać z następującymi zmianami: 5 km – 10 km
– 5 km – 10 km – 5 km – 7 km 195 m. Miejsca zmian muszą być zmierzona i oznakowane
podczas pomiaru trasy.
f) Uznawane będą rekordy uzyskane we wspólnych biegach kobiet i mężczyzn.
11. Rekordy Polski Niesłyszących w chodzie sportowym rozgrywanym na trasie:
a) Trasa chodu musi być zmierzona przez co najmniej jednego mierniczego
PZLA/IAAF/AIMS.
b) Długość pętli musi być nie krótsza niż 1 kilometr i nie dłuższa niż 2,5 kilometra.
c) Start i meta mogą być zlokalizowane na stadionie lub na trasie.

d) Rekordy Polski Niesłyszących w chodzie sportowym ustanowione w czasie chodu na
dystansach pośrednich (krótszych) muszą spełniać warunki zawarte w artykule 260
przepisów IAAF. Dystanse pośrednie muszą być zmierzone i oznakowane podczas
pomiaru trasy.
12. Nie zatwierdzane będą rekordy Polski w konkurencjach rzutowych, w których używano sprzętu
niededykowanemu dla danej kategorii wiekowej (np. rzut oszczepem 800 g w kategorii juniorów
młodszych).
4. Postanowienia końcowe
1. Protokoły ze spotkań Komisji zamieszczane będą na stronie internetowej Polskiego Związku
Sportu Niesłyszących w zakładce dedykowanej Komisji Rekordów i Statystyki PZSN.
2. Nie będą uznawane Rekordy Polski Niesłyszących uzyskane:
➢ w indywidualnych próbach.
3. Wypełniony oficjalny wniosek wraz z dokumentem zatwierdzenia Rekordu Polski Niesłyszących
musi zostać przesłany do Przewodniczącej Komisji Rekordów i Statystyki w ciągu 30 dni od dnia
zawodów.
4. Przesłanie dokumentów przez organizatora zawodów lub zawodnika/trenera do Komisji
Rekordów i Statystyki na adres:
Edward Szwertner
Przewodniczący Komisji Rekordów i Statystyki
ul. Orzycka 4a/120
02-695 Warszawa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokumenty:
Komunikat organizacyjny
Program minutowy imprezy
Lista startowa konkurencji
Protokół konkurencji
Protokół pomiaru sprzętu (dla konkurencji rzutowych)
Komunikat końcowy (wyniki)

Załącznik nr. 2:
➢ Wniosek o zatwierdzenie Rekordu Polski Niesłyszących
5. Uwagi
Polski Związek Sportu Niesłyszących wraz z Komisją Rekordów i Statystyki nie przyjmuje
informacji na temat Rekordów Polski Niesłyszących uzyskane w formie wiadomości, za pomocą
portalu społecznościowego, np. Facebook, Instagram czy Twitter, poprzez prasę, media czy
rozmowy telefonicznie bez zatwierdzenia dokumentów przez organizatora zawodów lub
zawodnika/trenera.
Polski Związek Sportu Niesłyszących

