
  
 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY i REGULAMIN 

Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim Niepełnosprawnych 

i Parasnowboardzie 2020 

04-06.03.2020 Wisła 

Organizator: 

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”  

ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa 

Uczestnictwo: 

• Prawo startu w mistrzostwach mają osoby niepełnosprawne posiadające obywatelstwo 

Polskie. 

• Dopuszcza się ̨ zawodników ze schorzeniami narządu ruchu, oraz niedowidzące i 

niewidome z przyznana ̨ klasa ̨. Zawodnicy osiadaja ̨cy orzeczenie o niepełnosprawnos ́ci, 

ale niesklasyfikowane startuja ̨ w kategorii OPEN. 

• W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszen ́ pierwszeństwo maja ̨ zawodnicy 

sklasyfikowani i z niepełnosprawnością narządu ruchu i wzroku. 

• Zawodnicy musza ̨ posiadac ́ waz ̇ne badania lekarsko-sportowe. 

• W Mistrzostwach biorą udział zawodnicy podpisujący oświadczenie o starcie na własną 

odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

• Pobierana jest kaucja zwrotna za: numer startowy w wysokości 10 zł oraz za karnet 10 

zł. 

Zasady finansowania: 

• Koszty zwia ̨zane z organizacja ̨ i przeprowadzeniem Mistrzostw Polski pokrywa 

organizator ze środko ́w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez 

Ministerstwo Sportu oraz ze s ́rodków Pan ́stwowego Funduszu Rehabilitacji Oso ́b 

Niepełnosprawnych 



  

• 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. 

Sposo ́b przeprowadzenia zawodo ́w: 

 

• Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZN i IPC/FIS. 

• Konkurencje odbęda ̨ sie ̨ w dniach 5 -6.03.2020 r. 

• Zawody zostaną przeprowadzone w grupach:  

Narciarstwo alpejskie: 

- niewidomi i niedowidzący (grupy; B1 - B3)  

- jeżdżący na stojąco (grupy LW1 – LW9),                                                                                                                                       

- jeżdżący na siedząco (grupy LW10 - LW12),  

 

Parasnowboard: SB-LL 1, SB-LL 2, SB-UL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

wyniki we wszystkich trzech grupach wg przeliczników czasowych zgodnych z IPC z 

podziałem na kobiety i mężczyzn. 

• 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. 

• Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać kaski narciarskie. 

 

Zakwaterowanie, wyżywienie: 

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich  

Ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła 

tel. 33 855 24 14 

 

Klasyfikacja: 

• Obowiązuje klasyfikacja Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) 



  

• Klasyfikacji i reklasyfikacji dokonuje klasyfikator z uprawnieniami potwierdzonymi 

przez PZSN „Start" 

• Jeśli zawodnik lub trener nie zgadza się z klasyfikacją może złożyć wniosek o ponowną 

klasyfikację. 

• 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) 

 

Zgłoszenia: 

Imienne zgłoszenia zawodników oraz członko ́w ekipy należy przesłać do dnia 24.02.2020 

drogą mailową na adres zgloszenia@pzsnstart.eu (na podstawie załączonego 

formularza) wraz ze skanami aktualnych orzeczeń o niepełnosprawnos ́ci zawodników. 

Informacje dodatkowe: 

• Organizator ponosi koszty zakwaterowania i wyz ̇ywienia uczestników oraz 

ubezpieczenia imprezy, 

• Z uwagi na ograniczona ̨ ilość noclegów Organizator zastrzega sobie prawo do 

ograniczenia ilości osób towarzysza ̨cych. 

Postanowienia kon ́cowe: 

• Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy ekip. 

• Zgodnie z Ustawa ̨ o ochronie danych osobowych każdy uczestnik zawodów wyraz ̇a 

zgode ̨ na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia zawodów i publikacji wyniko ́w, jak ro ́wnież, aby jakiekolwiek treści 

multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły byc ́ 

wykorzystywane za wiedza ̨ i zezwoleniem Organizatoro ́w przez s ́rodki masowego 

przekazu (radio, prasę, telewizje ̨, Internet) w celach marketingowych i promocyjnych. 

• Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacja ̨ powyz ̇szego zapisu. 



  

• W sprawach nieujętych w komunikacie decyduje Organizator. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na Komunikat. 

• 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. 

Program zawodów: 

środa, 4.03.2020 

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 16:00 – klasyfikacja medyczna 

19:00 – kolacja 

20:00 - odprawa techniczna 

czwartek, 5.03.2020 

6:30 – 8:00 – śniadanie 

8:00 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich 

9.15 – 9:45 –  oglądanie trasy 1. przejazdu GS 

10:00 – 11:30 – Slalom  Gigant 1. przejazd 

11:45 – 12:00 – oglądanie trasy 2. przejazdu GS 

12:00 – 13:00 – Slalom  Gigant 2. przejazd 

13:15 – 13:45 – przerwa techniczna, oglądanie trasy przejazdu snowboard cross (SL/GS) 

14:00- 15:00 – snowboard cross (SL/GX) 

17:00 – Odprawa techniczna 

19:00 – kolacja i uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski i dekoracja GS 

 

piątek, 6.03.2020 

6:30 – 8:00 – śniadanie 

8:00 – Uruchomienie Wyciągów i tras narciarskich 

8.30 – 9:00 – oglądanie trasy 1 przejazdu SL 

9:30 – 10:30 – Slalom 1. przejazd 

11:00 – 11:30 – oglądanie trasy 2 przejazdu SL 

12:00 – 13:00 – Slalom 2 przejazd 

od 13.00 – obiad 

14:00 – dekoracja i zamknięcie Mistrzostw Polski 

 


