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Polski Związek Lekkiej Atletyki uprzejmie informuje, że w dniu 22 listopada 2014 r.  
w siedzibie Klubu Sportowego Orzeł Warszawa ul. Pod skarbi ńska 14 w godz. 11.00–
16.00 odbędzie się szkolenie dla geodetów uprawnionych w zakresie przygotowywania 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej stadionów lekkoatletycznych, jakiej sporządzenie 
jest wymagane dla uzyskania Świadectwa PZLA, dokumentu dopuszczającego wybudowane 
lub modernizowane stadiony do rozgrywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych.  

Szkolenie jest organizowane w zwi ązku z planowanym uruchomieniem przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2015 r. programu ORLIKI LA . Celem szkolenia jest 
zapoznanie geodetów z podstawowymi przepisami rozgrywania zawodów lekkoatletycznych  
i wymaganiami dot. parametrów urządzeń instalowanych na stadionie (bieżnia, skocznie  
i rzutnie). Przewiduje się również zajęcia praktyczne na miejscowym stadionie la.  

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia, a osoby, które 
następnie prawidłowo przygotują „Raport pomiarowy stadionu”, na podstawie danych 
przekazanych przez geodetę prowadzącego szkolenie, zostan ą umieszczone na li ście 
geodetów rekomendowanych przez Zwi ązek do nadzoru geodezyjnego przy budowie 
Orlików i sporz ądzania dokumentacji powykonawczej stadionów lekkoat letycznych . 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty przejazdu i ewentualnych noclegów uczestnicy 
pokrywają we własnym zakresie.  

Zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 18 listopada br. na adres 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki lub drogą elektroniczną na adres: jerzy.witwicki@pzla.pl 
lub janusz.rozum@gmail.com. Ewentualne pytania w sprawie szkolenia prosimy kierować  
do organizatora szkolenia Tadeusza Majsterkiewicza na adres tadmajst@interia.pl (tel. kom. 
604 219 460).  
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