
REGULAMIN 
MONIKA PYREK TOUR 
SZCZECIN 15.08.2021 
 

ORGANIZATOR:  Ośrodek Skoku o Tyczce Szczecin 
    ul. Przybyszewskiego 29/1 

71-277 Szczecin 

WSPÓŁORGANIZATOR: Fundacja Moniki Pyrek 
    ul. Szafera 3/5/7 

71-245 Szczecin 

TERMIN I MIEJSCE: 15.08.2021, godz.10.00 (niedziela) 
Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. W. Maniaka w Szczecinie 
ul. Litewska 20 
71-344 Szczecin 

UCZESTNICY: Zawodnicy posiadający licencje PZLA, OZLA, niestowarzyszeni 
oraz wszyscy sympatycy skoku o tyczce 

KONKURENCJE:  K- skok o tyczce 
    M- skok o tyczce  

KATEGORIA WIEKOWA: U16, pozostali 

ZGŁOSZENIA:  Elektronicznie:  

system elektroniczny PZLA starter.pzla.pl 

Osobiście: 

45 minut przed rozpoczęciem konkurencji u sekretarza komisji sę-
dziowskiej 

OPŁATA STARTOWA:  Na koszt organizatora. 

NAGRODY: Rzeczowe 

UWAGI: Zawody rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami z 

wyłączeniem przepisu o pierwszym miejscu „ex aequo” 

 Istnieje możliwość uzyskania I Klasy Sportowej (dla zawodników 

posiadających licencję PZLA, OZLA) 

     

Po uprzednim powiadomieniu istnieje możliwość wypożyczenia tyczek 

Wysokości wstępna - 1,00 m 

Rozpoczęcie rozgrzewki -  9.00 



Monika Pyrek Tour- zasady rozgrywania 

Składa się 4 edycji: 

Szczecin-  15.08.2021 (niedziela) 
Bydgoszcz-  19.08.2021(czwartek) 
Poznań-  20.08.2021 (piątek) 
Gdańsk-  25.08.2021(środa) 
Klasyfikacja Monika Pyrek Tour odbywa się osobno dla kategorii U16 i 
pozostałych uczestników 
Zwycięzcą Monika Pyrek Tour zostaje zawodnik, który uzyska najwięk-
szą sumaryczną wysokości uzyskaną w trzech edycjach Monika Pyrek 
Tour.  
Jednakowe miejsca 

Jeśli dwóch lub więcej zawodników uzyska tę samą sumaryczną wyso-

kość, to w celu ustalenia ostatecznej ich klasyfikacji w Monika Pyrek 

Tour należy zastosować następującą procedurę: 

Kryterium 1. Zawodnik, który uzyskał najwyższą wysokość w jakiejkol-

wiek edycji Monika Pyrek Tour powinien być sklasyfikowany na wyższej 

pozycji. 

Kryterium 2. Jeśli po zastosowaniu „Kryterium 1” nadal nie ma roz-

strzygnięcia, zawodnik, który uzyskał kolejną wysokość w jakiejkolwiek 

edycji Monika Pyrek Tour, powinien być sklasyfikowany na wyższej po-

zycji. 

Kryterium 3. Jeśli po zastosowaniu „Kryterium 2” nadal nie ma roz-

strzygnięcia, zawodnik, który uzyskał sumarycznie wyższe pozycję w 

trzech edycjach Monika Pyrek Tour, powinien być sklasyfikowany na 

wyższej pozycji. 

Kryterium 4. Jeśli po uwzględnieniu wszystkich warunków zawartych w 

„Kryterium 3” nadal nie ma rozstrzygnięcia, to należy tych zawodników 

sklasyfikować na tej samej pozycji w Monika Pyrek Tour. 


