
       

 

     

 

REGULAMIN 

PARALEKKOATLETYCZNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 

TARNÓW 17-19.05.2019 r. 

 

I. Cel 

1. Wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski Juniorów osób ze schorzeniami 

narządu ruchu i wzroku. 

2. Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu. 

3. Popularyzacja kultury fizycznej wśród młodzieży niepełnosprawnej 

4. Upowszechnienie kultury fizycznej jako niezbędnego elementu życia codziennego 

5. Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży. 

6. Ukazanie walorów sportu jako narzędzia niezwykle skutecznej rehabilitacji 

7. Propagowanie sportu wśród młodzieży niepełnosprawnej. 

8. Propagowanie sportu osób niepełnosprawnych wśród lokalnej społeczności. 

9. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych. 

 

II. Organizator 

Organizatorem Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski Juniorów jest Polski Związek 

Sportu Niepełnosprawnych „START” w Warszawie, a współorganizatorem Tarnowskie 

Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START ul. Bitwy pod Studziankami 8, 33-100 

Tarnów. 

tel: 608 447 869 – Bogusław Szczepański 

      602 331 921 – Bartłomiej Tott 

e-mail: b.szczepanski@wp.pl 

 bartek.tott@interia.pl  

Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

III. Termin i miejsce 

Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Juniorów odbędą się w Tarnowie. 
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Przyjazd ekip powinien nastąpić w dniu 17.05.2018 r. (piątek) do godziny 14.00. 

Zbiórka wszystkich grup odbędzie się w Hotelu Tarnovia w Tarnowie ul. Kościuszki 10. 

Zakwaterowanie i wyżywienie będzie miało miejsce w Hotelu Tarnovia w Tarnowie  

ul. Kościuszki 10. 

Odprawa techniczna odbędzie się w Hotelu Tarnovia w Tarnowie ul. Kościuszki 10, o godz. 

21:00. 

Zawody odbędą się na stadionie Tarnowskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji im. Emila 

Wzorka w Tarnowie przy ulicy Piłsudskiego 32. 

Pierwszy dzień zawodów 18.05.2019 r. (sobota) od godziny 9:00. 

Drugi dzień zawodów 19.05.2019 r. (niedziela) od godziny 8:30. 

 

IV. Uczestnictwo 

1. Uczestnikami Mistrzostw będą zawodnicy ze schorzeniami narządu ruchu oraz narządu 

wzroku, będący członkami PZSN „START” oraz inne zaproszone organizacje. 

2. Zgłoszenia ilościowe ekip (załączniki nr 1) należy przesłać na adres organizatora: 

T.Z.S.N. START Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami 8, lub pocztą elektroniczną do 

dnia 17.04.2019 r. 

Zgłoszenia imienne ekip (załączniki nr 2) należy przesłać na adres organizatora: 

T.Z.S.N. START Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami 8, lub pocztą elektroniczną do 

dnia 07.05.2019 r. 

Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Organizator zastrzega sobie prawo redukcji ilościowej zgłoszeń w przypadku frekwencji 

przekraczającej jego możliwości finansowe. 

3. Jednostki niezrzeszone w PZSN „Start” muszą posiadać grupy i Klasy Startowe zgodnie 

z regulaminem. 

4. Warunkiem dopuszczenia zawodników do startu jest posiadanie: 

• aktualnej książeczki sportowo – lekarskiej (ważność 6 m-cy), 

• zawodnicy grupy B (niewidomi) badania okulistyczne z podaniem  

w książeczce zdrowia ostrości wzroku określające grupę startową, 



       

 

     

 

• niezbędna kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności zawodników 

– możliwość przekazania na odprawie technicznej lub przesłanie na adres e-mail. 

 

V. Program zawodów 

1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w kategorii: 

• juniorki i juniorzy rocznik 2000-2001 (U20 wg World Para Athletics), 

• juniorki i juniorzy młodsi rocznik 2002 i młodsi (U18 i U16 wg World Para 

Athletics). 

2. Planowane konkurencje: 

➢ Biegi: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 

➢ Skoki: w dal,  

➢ Rzuty: kula, dysk, oszczep, maczuga 

3. Ostateczny program minutowy i listy startowe zostaną podane na odprawie technicznej. 

 

VI. Sposób przeprowadzania zawodów 

1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA, World Para Athletics i 

PZSN „Start”. 

2. System przeprowadzania konkurencji biegowych i wyścigów na wózkach uzależniony 

będzie od ilości zgłoszeń. 

3. Zawodnik ma prawo startu maksymalnie w trzech konkurencjach. 

4. W konkurencjach rzutowych oraz skoku w dal: 

• trzy próby dla wszystkich + trzy próby dla pierwszej ósemki. 

5. Wózki i siedziska do rzutów dla swoich zawodników zabezpieczają poszczególne ekipy 

we własnym zakresie. 

6. W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji, w danej Klasie Startowej, mniej niż 4 

zawodników/zawodniczek nastąpi połączenie grup. 

7. W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji więcej niż 16 zawodników/zawodniczek 

nastąpi rozdzielenie grupy. 

8. O sposobie łączenia lub rozdzielenia klas/grup decyduje komisja techniczna. 



       

 

     

 

9. W przypadku udziału w konkurencji 3 i mniej zawodników, ostatni zawodnik nie 

otrzyma medalu (zasada –1). 

10. Na płycie stadionu mogą znajdować się jedynie: sędziowie, opieka medyczna, 

trenerzy, a także przewodnik opiekujący się niewidomym. 

11. Wszystkich startujących zawodników w grupie T/F 11 obowiązują „osłony” na 

oczy!!! 

12. Zawodnicy grupy T11, T12 korzystają z dwóch torów. Prowadzenie zawodnika podczas 

biegu powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału medali w zależności od ilości 

zawodników startujących w danej konkurencji. 

14. Konkurencje rzutowe zostaną przeprowadzone z zastosowaniem sprzętu o wadze 

zgodnej z tabelami World Para Athletics. W przypadku zawodników z grupy U16 

stosuje się wagi dla grupy U18. 

 

VII. Punktacja 

1. Punkty w konkurencjach technicznych oraz biegowych będą liczone według aktualnego 

wskaźnika Raza. 

2. O ostatecznej kolejności decydować będzie ilość zdobytych punktów. 

 

VIII. Zasady finansowania 

1. Koszty związane z organizacją Mistrzostw, ubezpieczeniem uczestników zawodów 

pokrywa organizator ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gminy Miasta 

Tarnowa oraz własnych. 

2. Koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników pokrywa 

organizator. 

3. Koszty przejazdu finansują jednostki zgłaszające we własnym zakresie. 

 

 

 



       

 

     

 

IX. Nagrody 

Za zdobycie 3 pierwszych miejsc w konkurencjach technicznych i biegowych  

w poszczególnych grupach schorzeń (oddzielnie dla juniorek i juniorów) zawodnicy 

otrzymują medale. 

 

X. Zgłoszenia 

Jednostki organizacyjne przesyłają zgłoszenia ilościowe zgodnie z regulaminem do dnia 

17.04.2019r. na załączniku nr 1. 

Jednostki organizacyjne przesyłają zgłoszenia imienne zgodnie z regulaminem  

do dnia 07.05.2019r. na załączniku nr 2. 

 

XI. Komisja weryfikacyjno - odwoławcza 

1. Komisję stanowią: 

• sędzia główny zawodów, 

• przedstawiciel PZSN „START” lub osoba działająca w Jego imieniu, 

• klasyfikator, 

• przedstawiciel organizatora. 

2. Komisja rozpatruje protesty i odwołania. 

3. Protesty i odwołania można składać Komisji w ciągi 15 minut po zakończeniu 

konkurencji z kaucją w wysokości 50 złotych. 

 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są; 

• sędzia główny, 

• opieka medyczna, 

• kierownicy i trenerzy ekip. 

2. Organizator przewiduje przeprowadzenie klasyfikacji medycznej uczestników nie 

posiadających Klas Startowych w dniu 17.05.2018 r. w godzinach 14.00 – 19.00.  

W przesłanych zgłoszeniach imiennych należy zaznaczyć osoby do klasyfikacji!!! 



       

 

     

 

3. Zawodnicy nie zaznaczeni do klasyfikacji w zgłoszeniach imiennych, nie zostaną 

dopuszczeni do klasyfikacji!!! 

4. Ze względów organizacyjnych nie można będzie dokonywać żadnych zmian 

personalnych i w poszczególnych konkurencjach, w porównaniu do wcześniej 

przesłanego zgłoszenia imiennego. 

5. W przypadku nie uzasadnionej rezygnacji z udziału w mistrzostwach zgłoszonych 

zawodników lub ekip jednostki delegujące zostaną obciążone kosztami  

organizacyjnymi. 

6. W zgłoszeniach należy wskazać dokładną liczbę zawodników poruszających się na 

wózkach. 

7. Uczestnicząc w zawodach zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku. 

8. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydować będzie 

organizator. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

 

 

Organizatorzy: 

PZSN „START” Warszawa 

TZSN „START” Tarnów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


