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REGULAMIN TECHNICZNY
LEKKA ATLETYKA

I. PROGRAM i UCZESTNICTWO
1. Uczelnia może zgłosić dowolną ilość zawodników/zawodniczek do każdej z konkurencji
biegowych i technicznych oraz po 1 sztafecie.
2. Zawodnik/zawodniczka

może

wystartować

maksymalnie

w

2

konkurencjach

indywidualnych oraz w sztafecie.
3. Konkurencje AMWL 2018/2019: 100 m K i M, 300 m K i M, 800 m K i M, 1500 m K i M,
sztafeta K i M, skok wzwyż K i M, skok w dal K i M, pchnięcie kulą K i M,
rzut dyskiem K i M oraz rzut oszczepem K i M.
4. W konkurencjach biegowych zostaną rozegrane serie na czas, natomiast w konkurencjach
technicznych (z wyjątkiem skoku wzwyż) zawodnik/zawodniczka ma 4 próby
na uzyskanie wyniku.
5. Przed startem do każdej konkurencji obowiązuje zbiórka w miejscu rozgrywania w danej
konkurencji (15 min przed konkurencjami biegowymi, 20 min przed konkurencjami
technicznymi)

II. PUNKTACJA
1. W AMWL prowadzone są następujące klasyfikacje:
- indywidualna oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w poszczególnych konkurencjach,
- drużynowa uczelni oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
2. W ramach rozgrywania poszczególnych konkurencji zawodnik/zawodniczka otrzymuje
punkty za zajęcie miejsca od I do X. Punktacja za poszczególne miejsca: 1-10, II-8, III-6,
IV-5, V-4, VI-3, VII-2, VIII,IX,X-1. Punkty zdobyte przez zawodników/zawodniczki będą
wliczane do punktacji drużynowej, jeżeli w ramach rozgrywania danej konkurencji
wystartuje i zostanie sklasyfikowanych min. troje zawodników/zawodniczek.
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3. Do punktacji drużynowej mężczyzn zostanie zaliczonych 18 najlepszych wyników
punktowych uzyskanych przez zawodników danej uczelni.
4. Do punktacji drużynowej kobiet zostanie zaliczonych 15 najlepszych wyników punktowych
uzyskanych przez zawodniczki danej uczelni.
5. W przypadku braku wymaganej liczby zawodników/zawodniczek, za każdą brakującą osobę
uczelnia otrzymuje – 0 pkt.
6. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów.
7. W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje
większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. (oddzielnie dla kobiet
i mężczyzn) w klasyfikacjach poszczególnych konkurencji.
8. Uczelnia zostaje sklasyfikowana w punktacji drużynowej, jeżeli co najmniej 1 zawodnik/
1 zawodniczka ukończy minimum 1 konkurencję.
III. UWAGI KOŃCOWE
1. Ustalenia nieujęte w/w regulaminie określają przepisy PZLA i AZS.
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