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WARUNKI UCZESTNICTWA ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH 

PZLA MISTRZOSTWACH POLSKI W MARATONIE KOBIET I MĘŻCZYZN – DĘBNO 2021 

W imieniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki pragniemy poinformować o możliwości udziału 

zawodników zagranicznych w PZLA Mistrzostwach Polski w maratonie kobiet i mężczyzn. 

Warunki uczestnictwa zawodników zagranicznych: 

1. Limit miejsc do 10 osób (K i M): 

• o zakwalifikowaniu zawodników decyduje poziom sportowy oraz charakter 

udziału: 

o preferowany w pierwszej kolejności jest udział zawodników prowadzących 

bieg, 

o w drugiej kolejności oceniany będzie reprezentowany poziom sportowy 

zawodników zagranicznych. 

• możliwość rozszerzenia liczby zawodników zagranicznych pod warunkiem 

mniejszej liczby zgłoszeń . 

2. Oficjalny pisemny wniosek zawodnika zagranicznego o start w PZLA Mistrzostwach 

Polski w maratonie dokonują macierzyste federacje lekkoatletyczną (nie będą 

rozpatrywane indywidualne wnioski zawodników itp.) na adres poczty elektronicznej: 

mistrzostwapolski@pzla.pl . 

Termin zgłoszeń zawodników zagranicznych upływa w dniu 24 marca 2021 roku. 

3. Minimalne wymagania zgłoszenia zawodników zagranicznych to uzyskanie 

poniższego wyniku w latach 2019-2021 w maratonie: 

Kobiety - 2:31:00 i poniżej, 

Mężczyźni - 2:13:00 i poniżej 

4. Na podstawie dokonanego zgłoszenia Polski Związek Lekkiej Atletyki dokona 

weryfikacji złożonego wniosku i zwrotnie poinformuje o podjętej decyzji dotyczącej 

startu w PZLA MP w maratonie. 

5. Po akceptacji udziału zawodnika zagranicznego w terminie 7 dni winna zostać 

dokonana wpłata środków za start - 500zł na konto PZLA: 30 1240 6247 1111 0010 1836 

8892 

6. Na podstawie dokonanej opłaty za start zaakceptowanych zawodników 

zagranicznych zostanie dokonany wpis na listy startowe PZLA MP w maratonie - Dębno 

2021. 

7. 48 godzin przed startem obowiązkiem zawodnika jest przedstawienie negatywnego 

wyniku COVID-19 (do 16 kwietnia) i przesłanie go na adres: mistrzostwapolski@pzla.pl  

Możliwość startu zawodnika zagranicznego będzie zgodna z bieżącymi rozporządzeniami 

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii. 

Na podstawie spełnienia wszystkich ww. warunków możliwość startu zawodnika 

zagranicznego w PZLA MP w maratonie. 

W imieniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 

mailto:mistrzostwapolski@pzla.pl
mailto:mistrzostwapolski@pzla.pl


 

GENERALNY SPONSOR POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI 

 

POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI 
NIP: PL 118-09-85-758 

 

+48 22 896 02 07 

 PEKAO SA O / Warszawa: 
 

pzla@pzla.pl 

 ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa 71 1240 6003 1111 0000 4943 2143 
 

www.pzla.pl 

dr Grzegorz Sobczyk Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 


