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Komisja Obiektów i Urządzeń
Centralne Kolegium Sędziów
Warszawa, dnia 5 kwietnia 2018 r.
Otrzymują:
Gospodarze stadionów zweryfikowanych przez PZLA
Okręgowe Związki Lekkiej Atletyki
Wojewódzkie Kolegia Sędziów OZLA

Szanowni Państwo,
W przepisach zawodów IAAF (Competition Rules 2018-2019, obowiązujących od dnia
1 listopada 2017 r. zostały wprowadzone zmiany wymagające korekty i uzupełnienia oznakowania
bieżni, na których rozgrywane są oficjalne zawody la.
W przypadku biegu sztafetowego 4x100 m, wydłużona została strefa zmian do 30 m
(w długość strefy zmian włączono dotychczasowy odcinek dobiegu). W związku z tym obecnie
liniami szerokości 5 cm wyznacza się:
– początek strefy zmian i koniec strefy zmian – liniami koloru żółtego o kształcie jedynki
na początku strefy (w miejscu wyznaczanego dotychczas początku dobiegu) i odwróconej jedynki
na końcu strefy zmian (patrząc zgodnie z kierunkiem biegu),
– „środek strefy zmian”, w rozumieniu początek nominalnej długości odcinka biegu dla danego
zawodnika (100 m) - linią koloru białego przez całą szerokość toru, jeżeli stanowi ona linię startu –
odpowiednio na 300 m lub 200 m albo linią o długości 80 cm na ostatniej strefie zmian, stanowiącą
początek nominalnej długości odcinka dla 4. zawodnika w tej sztafecie. .
W związku z powyższym niezbędne jest przemalowanie dotychczasowej linii oznaczającej
początek dobiegu na linię koloru żółtego o kształcie jedynki, jak to przedstawiono na poniższych
zdjęciach na bieżniach koloru czerwonego i niebieskiego. Wymalowane linie końca strefy zmian
(linia koloru żółtego o kształcie) odwróconej jedynki na poszczególnych torach pozostawiamy bez
zmian (jak to ilustrują poniższe zdjęcia). .

W art. 160.1 przepisów zawodów „IAAF Competition Rules 2018-2019 wprowadzono nowe
sformułowanie – „wszystkie miejsca, w których bieżnia przechodzi z prostej w wiraż albo z wirażu
w prostą (z uwzględnieniem biegu z przeszkodami), należy zaznaczyć kwadratami (o boku 50 mm)
w odróżniającym kolorze na białej linii (ograniczającej od wewnątrz bieżnię) i podczas biegu w tych
miejscach ustawiać pachołki”.
W związku z wprowadzeniem tego przepisu, w Polsce na stadionach o obwodzie 400 m
przy usytuowaniu linii mety dokładnie na końcu prostej/początku wirażu należy namalować kwadraty
w kolorze zielonym (identycznym jak linie zejścia dla biegu na 800 m i 600 m) w miejscach takiego
przejścia: przy linii startu na 200 m, a przedłużeniu linii zejścia dla 800 m i 600 m oraz na odcinku
bieżni do rowu z wodą do biegu z przeszkodami, usytuowanego wewnątrz bieżni (patrz rysunek
poniżej). Jeśli linia ograniczająca od wewnątrz bieżnię znajduje się pod krawężnikiem, zielony
kwadrat należy namalować na 1. torze jako styczny do tej linii.
Jeżeli na stadionie linia mety nie jest usytuowana dokładnie na końcu prostej/początku wirażu,
to zielony kwadrat należy dodatkowo umieścić w okolicy linii mety – dokładnie na końcu
prostej/początku wirażu i w pozostałych miejscach takich przejść. .
Na dopuszczonych do rozgrywania oficjalnych zawodów niepełnowymiarowych stadionów
(o obwodzie 300,00 m i 333,33 m), na których nie jest rozgrywana sztafeta 4 x 100 m oraz nie ma

rowu do biegu z przeszkodami, niezbędne jest tylko wymalowanie zielonych kwadratów w miejsca,
w których bieżnia przechodzi z prostej w wiraż albo z wirażu w prostą.

rysunek nie w skali –
zielone
kwadraty
(o
boku
50
mm)
są namalowane na linii
o szerokości 50 mm

Uprzejmie prosimy o
takie zorganizowanie tych
prac (wymalowanie zielonych
kwadratów powinno być
wykonane przy udziale
geodety) aby mogły być one
zakończone przed pierwszym
zawodami odbywającymi się
w sezonie letnim 2018 na
danym stadionie.
Zobowiązujemy
przewodniczących Wojewódzkich Kolegiów Sędziów do nadzoru nad tymi pracami, sprawdzenia
prawidłowości ich wykonania i powiadomienie Centralnego Kolegium Sędziów PZLA
mgr o prawidłowości ich wykonania.
Z wyrazami poważania

Przewodniczący
Centralnego Kolegium Sędziów PZLA

/dr Filip Moterski/

Wiceprezes PZLA
Przewodniczący
Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA
/mgr Zbigniew Polakowski/

