KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY i REGULAMIN
Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepełnosprawnych
i Parasnowboardzie 2018

I.TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAWODÓW, ORGANIZATOR:
Termin zawodów:
11-13 lutego 2018 r. Zgłoszenia do dnia: 05.02.2018 r.
Miejsce zawodów: COS Szczyrk - Skrzyczne, trasa Ondraszek
Organizator:
Beskidzkie Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start" w Bielsku-Białej
kontakt: +48 570 559 544, e-mail: startbielsko@gmail.pl
na zlecenie Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”.
Patronat:
Polski Związek Narciarski
Polski Komitet Paraolimpijski
II. UCZESTNICY:
1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni, którzy zostali
zaklasyfikowani do grup startowych zgodnie z przepisami IPC i zarządzeniami PZSN
„Start" zrzeszeni w klubach sportowych podlegających pod Polski Związek Sportu
Niepełnosprawnych „Start” oraz inni zawodnicy z niepełnosprawnością ruchową (wymagane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności - wymóg finansowania przez
PFRON i MSiT)
2. W zgłoszeniu należy wskazać szczególne potrzeby tj. poruszanie się na wózku
inwalidzkim, opiekun/przewodnik i inne.
3. W Mistrzostwach biorą udział zawodnicy podpisujący oświadczenie o starcie na własną
odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4. Pobierana jest kaucja zwrotna za: numer startowy w wysokości 20 zł oraz za karnet 10
zł.
5. Liczba miejsc do startu w zawodach jest ograniczona. Zgłoszenia
przyjmujemy do 05.02.2018 r na adres email: startbielsko@gmail.com
III. KLASYFIKACJA:
1. Obowiązuje klasyfikacja Miedzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC)

2. Klasyfikacji i reklasyfikacji dokonuje klasyfikator z uprawnieniami potwierdzonymi
przez PZSN „Start"
3. Jeśli zawodnik lub trener nie zgadza się z klasyfikacją może złożyć wniosek o ponowną
klasyfikację.
4. Na zawodach najpóźniej klasyfikacja medycznych zawodnika dokonuje się na dzień
przed startem w zawodach (tak aby było możliwe naniesienie aktualnej klasy startowej na
listę startową - przed odprawą techniczną/ losowaniem numerów startowych)
REGULAMIN
Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepełnosprawnych 2018
I. PRZEPISY
1. Na zawodach rangi Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim obwiązują przepisy
IPC/FIS i PZSN „START"
2. Zawody zostaną przeprowadzone w trzech grupach:
2.1) niewidomi i niedowidzący (grupy; B1 - B3)
2.2) jeżdżący na stojąco (grupy LW1 – LW9),
2.3) jeżdżący na siedząco (grupy LW10 - LW12),
wyniki we wszystkich trzech grupach wg przeliczników czasowych zgodnych z IPC z
podziałem na kobiety i mężczyzn.
3. Do przeprowadzenia w danej grupie startowej zawodów konieczna jest obecność, co
najmniej 3 zawodników (zawodniczek). W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń w danej
grupie startowej przysługiwać będą jedynie wyróżnienia, przy zachowaniu zasad
dotyczących ilości osób w grupie startowej.
4. Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać kaski narciarskie.
II. KONKURENCJE:

- Slalom,
- Slalom Gigant
Szczegółowy program zawodów zostanie przedstawiony podczas odpraw technicznych
III. NAGRODY:
1. W klasyfikacji indywidualnej za pierwsze trzy miejsca przewidziane są dyplomy i medale.
IV. ZASADY FINANSOWANIA:
1. Koszty związane z realizacją Mistrzostw oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania
pokrywa PZSN „Start" ze środków Ministerstwa Sporu i Turystyki oraz BZSR „Start”
ze środków PFRON.

2. Każdy zawodnik na czas trwania zawodów będzie objęty ubezpieczeniem NNW i KL
3. W przypadku nieważnego/nieaktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
organizator ma prawo obciążyć zawodnika i jego trenera/opiekuna kosztami za
pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) oraz karnet narciarski.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: Obsługa Medyczna,
Sędziowie, Trenerzy i Opiekunowie oraz Dyrektor Zawodów.
2. Ostateczny skład ilościowy ekip zostanie zatwierdzony przez PZSN „Start" i
przesłany do wiadomości.
W przypadku startu w mistrzostwach zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat obowiązywać
będzie badanie lekarskie ważne 3 miesiące oraz zgoda rodziców lub opiekunów.
Przy składaniu protestu obowiązuje kaucja w wysokości 50 zł, protest składać można do 10
minut po zakończeniu danego przejazdu/zaistnienia sytuacji spornych.
Komisję odwoławczą stanowią następujące osoby: Sędzia Główny, Dyrektor Zawodów,
Klasyfikator Medyczny.
Zgłoszenie udziału w zawodach jest jednoczesną akceptacja warunków
powyższego regulaminu.

