
Wskaźniki kwalifikacyjne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
do Igrzysk XXX Olimpiady Londyn 2012 

 

Wypełnienie wskaźnika kwalifikacyjnego PZLA do Igrzysk XXX Olimpiady Londyn jest warunkiem 
kandydowania do Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Polski Związek Lekkiej Atletyki po zakończeniu 

okresu zdobywania wskaźników kwalifikacyjnych PZLA, przedstawi proponowaną listę kandydatów 
Zarządowi PKOL. Ostateczna decyzja należy do Zarządu PKOL, który powoła Reprezentację 

Olimpijską na swoim posiedzeniu przed Igrzyskami XXX Olimpiady Londyn 2012. 

 

KOBIETY 

Wskaźniki PZLA 
konkurencja 

MĘŻCZYŹNI 
Wskaźniki PZLA 

11.29 100m 10.18 

23.10 200m 20.55 

51.55 400m 45.30 

1:59.90 800m 1:45.60 

4:06.00 1500m 3:35.50 

15:20.00 5000m 13:20.00 

31:45.00 10000m 27:45.00 

2:30:00 maraton 2:10:30 

9:43.00 3000m prz 8:23.10 

12.96 100/110m pł 13.52 

55.50 400m pł 49.50 

1.95 wzwyż 2.31 

4.50 tyczka 5.72 

6.75 w dal 8.20 

14.30 trójskok 17.20 

18.30 kula 20.50 

62.00 dysk 65.00 

71.50 młot 78.00 

61.00 oszczep 82.00 

6150 7-bój/10-bój 8200 

1:31:30 chód 20km 1:21:30 

— chód 50km 3:53:30 

top 16 oraz 43.80 4x100m top 16 oraz 39.00 

top 16 oraz (3:31.00 

lub średnia 53,00*) 
4x400m 

top 16 oraz (3:03.00 

lub średnia 46,25*) 

 
 

Termin uzyskiwania wskaźników PZLA: 1 maja 2012 - 8 lipca 2012 
z wyjątkiem nw. konkurencji: 
Maraton: od 1.01.2011 do 30.04.2012 
Chód 50km: od 1.01.2011 do 13.05.2012 
10000m: od 21.04.2012 do 2.06.2012 
Sztafety: od 1.01.2011 do 2.07.2012 
Chód 20 km: od 1.01.2011 do 8.07.2012 
 
 

  



Zasady kwalifikacji oraz warunki w poszczególnych konkurencjach PZLA. 
 

 
Wypełnienie poniższych zasad kwalifikacji PZLA do Igrzysk XXX Olimpiady Londyn jest 
warunkiem kandydowania do Olimpijskiej Reprezentacji Polski. Polski Związek Lekkiej Atletyki 
po zakończeniu okresu zdobywania wskaźników kwalifikacyjnych PZLA, przedstawi 
proponowaną listę kandydatów Zarządowi PKOL. Ostateczna decyzja należy do Zarządu PKOL, 
który powoła Reprezentację Olimpijską na swoim posiedzeniu przed Igrzyskami XXX Olimpiady 
Londyn 2012. 

 

 

1. Warunkiem koniecznym* do kandydowania do reprezentacji Polski na Igrzyska XXX 

Olimpiady w Londynie jest start w konkurencji indywidualnej w Mistrzostwach Polski w Bielsku 

Białej w dniach 15-17.06.2012. 

2. Automatyczną kwalifikację uzyska Mistrz Polski w konkurencjach indywidualnych w roku 2012 

pod warunkiem uzyskania wskaźnika "PZLA" w danej konkurencji do dnia 17.06.2012. Punkt 

ten nie dotyczy maratonu oraz chodu. 

Zawodnik ten musi wystartować w konkurencji indywidualnej, w której zamierza ubiegać się o 

kwalifikacje do Igrzysk XXX Olimpiady Londyn.  

3. Automatyczną kwalifikację w konkurencjach 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 3000mpprz.  

uzyska również Wicemistrz Polski w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków: 

- gdy zostanie spełniony warunek kwalifikacji podanej w pkt. 2  

-  gdy do dnia 17.06.2012, trzech lub więcej zawodników uzyska wskaźniki kwalifikujące 

PZLA.  

- zawodnik ten na dzień 17.06.2012 posiada wskaźnik PZLA. 

- zawodnik ten legitymuje się wynikiem lepszym lub równym drugiemu wynikowi w tej 

konkurencji uzyskanym w 2012 roku, na dzień 17.06.2012 

4. W przypadku maratonu oraz chodu na 50km w sytuacji, gdy trzech lub więcej zawodników 

uzyska wskaźniki kwalifikacyjne, kwalifikację uzyska trzech zawodników legitymujących się 

najlepszymi wynikami osiągniętymi w terminie zdobywania wskaźników dla tych konkurencji. 

5. W przypadku pozostałych konkurencji, gdy w dniu 1.07.2012 trzech lub więcej zawodników 

będzie posiadało wskaźnik kwalifikacyjny to: 

a) w sytuacji gdy nie zostały spełnione warunki kwalifikacji zapisane w pkt. 2 oraz pkt 3, 

kwalifikację uzyskają trzej zawodnicy którzy na dzień 1.07.2012 będą posiadali najlepsze 

wyniki osiągnięte w sezonie 2012 w terminie do 1.07.2012 

b) w sytuacji gdy Mistrz Polski z 2012 w konkurencji indywidualnej uzyskał automatyczną 

kwalifikację, dwóch kolejnych zawodników z najlepszymi wynikami na dzień 1.07.2012 

zostanie zakwalifikowanych 

c) w sytuacji gdy w konkurencjach 800m, 1500m, 5000m,10000m 3000mpprz automatyczną 

kwalifikację uzyskają Mistrz oraz Wicemistrz Polski z 2012 w konkurencjach w/w, 

kwalifikację uzyska zawodnik poza w/w z najlepszym wynikiem w dniu 1.07.2012 

6. W sytuacji, gdy w dniu 1.07.2012 mniej niż trzech zawodników w uzyska wskaźnik to: 

a) w przypadku braku wskaźników – pozostają trzy miejsca kwalifikacyjne do 8.07 

b) w przypadku jednej kwalifikacji - pozostają dwa miejsca kwalifikacyjne do 8.07 

c) w przypadku dwóch kwalifikacji -pozostaje jedno miejsce kwalifikacyjne do 8.07 

7. W sytuacji, gdy zawodnicy kwalifikowani są na podstawie pkt. 5, to w przypadku, kiedy 

zawodnicy będą posiadali identyczne wyniki  o kolejności decyduje: 

a) drugi wynik osiągnięty w sezonie 2012 do dnia 1.07.2012 

b) w przypadku chodu oraz maratonu w pierwszej kolejności wynik osiągnięty w sezonie 

2012 



8. Sztafety, aby uzyskać kwalifikacje muszą być sklasyfikowane do 16 miejsca w rankingu IAAF 
na dzień 3 lipca, dodatkowo muszą uzyskać wskaźnik PZLA.*Średnie wynikowe w sztafetach 
4x400m będą brane pod uwagę, tylko w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek: 

- dla kobiet średnia 53,00 przy założeniu, iż czwarty wynik do średniej nie jest gorszy od 
53,25 

- dla mężczyzn średnia 46,25 przy założeniu, iż czwarty wynik do średniej nie jest gorszy od 
46,50 

9. Decyzja o zakwalifikowaniu szóstego zawodnika do sztafety zapadnie w dniu 8.07.2012. 

10. W przypadku uzyskania wskaźnika w sezonie 2011 w konkurencjach maraton oraz chód 50km 
należy potwierdzić poziom sportowy w sezonie 2012 na dystansach krótszych, natomiast w 
konkurencji chód 20km należy uzyskać wynik zbliżony  

 Maraton – półmaraton ( kobiety 1:12:00, mężczyźni 1:04:00) 

 Chód 50km – 20km chód 1:24:00 

 Chód 20km – wynik w 2012 ( kobiety 1:32:15, mężczyźni 1:22:15) 

11. Zasady kwalifikacji do sztafet stanowią integralną cześć powyższych zasad. 

 

*Zawodnicy mogą być zwolnieni z warunku zapisanego w pkt.1. wyłącznie w 

przypadku sytuacji spowodowanych problemami zdrowotnymi. Warunkiem 

koniecznym na potwierdzenie tego zwolnienia jest pisemne potwierdzenie tego 

faktu przez Przewodniczącego Komisji Medycznej PZLA. 

 


