Warszawa, 29.04.2019 r.

STANOWISKO CENTRALNEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW PZLA
Na podstawie przeprowadzonej w dniu 8.04.2019 r. wizytacji stadionu
lekkoatletycznego MOSiR w Zielonej Górze, Centralne Kolegium Sędziów
zawiadamia, że ze względu na zły stan techniczny przeprowadzenie

oficjalnych zawodów lekkoatletycznych, w myśl regulacji: Ustawy o
sporcie z dnia 25.06.2010 roku, regulacji PZLA (Przepisy udziału w
zawodach) oraz przepisów IAAF (IAAF Competition Rules 2018-2019),
na wskazanym obiekcie przy udziale sędziów PZLA jest niemożliwe.
Uzasadnienie stanowiska:

W trakcie przeprowadzonej wizytacji ujawniono szereg mankamentów
obiektu, spowodowanych wieloletnią eksploatacją, a także ujawniono
niezgodności w zakresie pomiaru bieżni oraz zaobserwowano kolejne
elementy, które uniemożliwiają bezpieczne i zgodne z przepisami IAAF
(w zakresie zabezpieczenia takich samych warunków dla wszystkich
startujących) przeprowadzenie zawodów lekkoatletycznych.
Niezgodności, o których mowa to:
• Nawierzchnia jest bardzo zużyta, z licznymi łatami, które wykonano
bez uprzedniego przygotowania podłoża, czego skutkiem jest
znaczna różnica w grubości nawierzchni, co może być przyczyną
kontuzji startujących zawodników (łaty i niestabilne podłoże
zidentyfikowano również w obrębie miejsc odbicia płotkarzy
startujących na 110 metrów);
• Łaty, nierówności i uskoki poprzeczne znajdują się w wielu
miejscach, przebiegając niekiedy przez większą liczbę torów, co
uniemożliwia przeprowadzenie zawodów w duchu sportowej
rywalizacji bona fide;
• Brak wymalowanej wewnętrznej linii na torze pierwszym,
co uniemożliwia weryfikację dystansu oraz prawidłowość
wyznaczonych miejsc startu na 200, 400, 800 metrów);
• Niezgodne z przepisami malowanie (brak wyznaczonych nowych
stref dla sztafet 4x100, 80 m przez płotki, 200 m przez płotki);
• Wątpliwości i obawy budzą rozbiegi (ich stan), skrzynki oraz
zeskocznie do skoków długich;
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Klatka do rzutów długich na stadionie jest wyeksploatowana,
konstrukcja jednego ze słupów jest wygięta, a dodatkowo nie
posiada zabezpieczeń przed uderzeniami sprzętu rzutowego;
Nawierzchnia wszystkich kół nie nadaje się do przeprowadzenia
zawodów;
Próg przy pchnięciu kulą jest nieprawidłowo zamocowany, a jego
krawędź zachodzi na obszar koła;
Nie jest zachowana 1m strefa bezpieczeństwa poza torem 8,
a na przeciwległej prostej umieszczono „ławki rezerwowych” dla
drużyn piłkarskich, które znajdują się poniżej poziomu bieżni,
w odległości mniejszej niż 1m od zewnętrznej krawędzi linii toru 8;
Na rozbiegach do rzutu oszczepem nie jest zaznaczony środek łuku
linii ograniczającej rozbieg (punkt „V”), przez który powinny
przechodzić linie ograniczające sektor rzutów;
Liczba szatni z natryskami jest zbyt mała.
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sportowego (zgodnie z Ustawą o sporcie z 25.06.2010 r., Przepisami
udziału w zawodach PZLA oraz przepisami sędziowania zawodów IAAF
2018-2019) jedynie po dokonaniu niezbędnych prac remontowych i
adaptacyjnych, otrzymaniu raportu pomiarowego oraz raportu kontroli
grubości nawierzchni, a także kolejnej wizytacji przedstawicieli
Centralnego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Z wyrazami szacunku
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