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Cel 

1. Wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski seniorów wśród kobiet i mężczyzn 

2. Wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski juniorów i juniorów młodszych wśród kobiet i mężczyzn (U20, U18) 

3. Popularyzacja lekkiej atletyki w środowisku osób  niepełnosprawnych 

 

1. ORGANIZATOR 

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych  „Start” lub upoważniona przez Zarząd jednostka 

2. ROZGRYWANE KONKURENCJE 

Kobiet: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, skok w dal, kula, dysk, oszczep, maczuga, 

Mężczyzn: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, skok w dal, skok wzwyż, trójskok, kula, dysk, oszczep, maczuga. 

3. KLASY STARTOWE 

F/T11-13, F/T 32-38, F40-46, T 42-47, F51-57, T51-54, T61-64, RR1- RR3, 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA  

  Uczestnikami mistrzostw mogą być osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu ruchu i wzroku 

 Warunkiem startu w Mistrzostwach  Polski w kategorii seniorów jest uzyskanie minimum  kwalifikacyjnego ,które 

wynosi: 

  w konkurencjach biegowych  200 pkt. ( K +M ) zgodnie z obowiązującym w World Para Athletics (dalej WPA)   

kalkulatorem RAZA,  

 w konkurencjach technicznych  200 pkt. (M) i 100 pkt.(K) zgodnie z obowiązującym w WPA kalkulatorem 

RAZA. 

 W Mistrzostwach Polski Juniorów minimów nie stosuje się. 

5. SPOSÓB ROZGRYWANIA KONKURENCJI 

 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA i WPA. 

 We wszystkich konkurencjach biegowych i wyścigach na wózkach przeprowadzone zostaną serie na czas 

 W konkurencjach rzutowych przeprowadza się 3 kolejki rzutów dla wszystkich plus 3 kolejki rzutów w finale dla 

pierwszej „ósemki”                                                           

 Wózki i siedziska do rzutów zabezpieczają dla swoich zawodników poszczególne ekipy  we  własnym  zakresie.  

 W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji i danej grupie niepełnosprawności mniej niż 4 zawodników 

/zawodniczek nastąpi łączenie grup i przeliczenie wyniku zgodnie z obowiązującym w WPA kalkulatorem RAZA. 

Klasy powinno łączyć się w pierwszej kolejności w ramach grup schorzeniowych. W przypadku Mistrzostw Polski 

Juniorów w pierwszej kolejności łączy się klasy startowe, a dopiero gdy jest to niemożliwe – grupy wiekowe. 

 Nie dopuszcza się łączenia grup startujących w pozycji siedzącej i stojącej 

 W przypadku udziału w konkurencji 3 i mniej osób ostatnia osoba nie otrzyma medalu (zasada -1). 

UWAGA  - Rozgrywanie skoków i biegów dla grupy niewidomych musi odbywać się ze  względów bezpieczeństwa   

                   w zupełnej ciszy. Zabroniony jest komentarz spikera zawodów, na płycie stadionu mogą  przebywać tylko: 



                                                                   
                   lekarz , przewodnik opiekujący  się  niewidomym. 

 

6. NAGRODY 

Za zdobycie 3 pierwszych miejsce w poszczególnych konkurencjach i klasach startowych, a w przypadku Juniorów i 

Juniorów młodszych – dodatkowo kategorii wiekowych (U18 i U20) zawodnicy otrzymają medale. 

7. KLASYFIKACJA KLUBOWA 

Dla klubów będzie prowadzona klasyfikacja medalowa. 

8. KOMISJA SĘDZIOWSKA 

Komisję  sędziowską  wyznacza OZLA na wniosek organizatora, 

9.  ZASADY FINANSOWANIA 

 Imprezy rangi Mistrzostw Polski finansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki przekazanych za 

pośrednictwem PZSN „Start” oraz wkładu własnego zapewnionego przez Organizatora ze środków PFRON, 

samorządowych, sponsorskich i własnych. 

 Nie dopuszcza się pobierania wpisowego od uczestników zawodów. 

10. ZGŁOSZENIA 

 Termin zgłoszeń określa Organizator w Komunikacie Organizacyjnym 

 W przypadku zgłoszenia po terminie obowiązuje opłata karna w wysokości 200 (dwieście) złotych,  

a zgoda na start musi być wyrażona przez Delegata PZSN „Start”.             

 Zgłoszenie po terminie może być przyjęte do rozpatrzenia najpóźniej do rozpoczęcia weryfikacji przez     

Delegata  PZSN „Start”. 

11. KOMISJA WERYFIKACYJNO-ODWOŁAWCZA 

 Skład komisji określa organizator na odprawia technicznej. 

 Protesty i odwołania można składać do Komisji na piśmie w ciągu 15 minut po  zakończeniu  konkurencji z kaucją 

100 zł. 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Na odprawia technicznej zostanie przedstawiony szczegółowy program minutowy zawodów 

 Zawodnicy, którzy nie byli klasyfikowani i nie są ujęci w centralnej liście zawodników zobowiązani są zgłosić się do 

Komisji klasyfikacyjnej  w dniu przyjazdu  odpowiednio wcześnie  przed odprawą techniczną, 

 Zawodnicy mający zastrzeżenia do klasyfikacji mogą zostać ponownie sklasyfikowani pod warunkiem wniesienia 

kaucji w wysokości 100 zł, 

 Zobowiązuje się  organizatora do zapewnienia  odpowiedniego  miejsca do   przeprowadzenia   badań.. 

 W przypadku nie uzasadnionej rezygnacji z udziału w mistrzostwach zgłoszonych zawodników lub ekip ,jednostki 

delegujące zostaną obciążone kosztami  organizacyjnymi. 

 W celu usprawnienia  ,prosimy o podanie godziny przyjazdu i zgłoszenie zawodników  do badań. 

 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i 

wykorzystanie wizerunku  przez organizatora. 

 Sposób rozgrywania konkurencji i podział konkurencji na dni zostanie podany w odrębnym komunikacie 

technicznym po zakończonym terminie zgłoszeń. 


