Szkolenie sędziów pływania z przepisów World Para Swimming

Termin i miejsce
28–30 maja 2021, Zespół Krytych Pływalni AWF, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków oraz
Hotel Orient, ul. Sołtysowska 25, 31-589 Kraków

Cel



Podniesienie poziomu znajomości przepisów World Para Swimming i zasad ich
stosowania wśród sędziów w Polsce
Podniesienie poziomu sędziowania zawodów pływackich osób
z niepełnosprawnościami w Polsce

Organizator



Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”
Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu Kraków

Uczestnicy
Wymagania:
 Posiadanie uprawnień sędziego pływania PZP (co najmniej klasa pierwsza) i aktualnej
licencji sędziowskiej PZP
 Chęć zaangażowania się w sędziowanie zawodów pływackich osób
z niepełnosprawnościami

Finansowanie





Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają organizatorzy szkolenia
Udział w szkoleniu jest bezpłatny – uczestnicy szkolenia sędziują zawody społecznie
(bez ekwiwalentu)
Dojazd uczestników szkolenia we własnym zakresie lub z lokalnymi drużynami

Wykładowcy



Jakub Krzywda – sędzia międzynarodowy World Para Swimming, członek WPS TAG
Marek Grzywacz – sędzia międzynarodowy World Para Swimming
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Program szkolenia
Data
28 maja
(piątek)

29 maja
(sobota)

30 maja
(niedziela)

Godzina
14:00
15:00 – 19:00
19:00 – 20:00
07:00 – 07:45
08:00
08:30 – 10:00
10:00
10:30
11:00 – 13:30
13:00
13:45 – 15:00
15:00
15:30 – 18:00
18:30
19:00
07:00 – 08:45
09:00
09:30
10:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30
15:00

Aktywność
Przyjazd uczestników i zakwaterowanie w hotelu
Orient
Część teoretyczna szkolenia (1)
Kolacja w hotelu Orient
Śniadanie w hotelu Orient
Przejazd z hotelu Orient na pływalnię AWF
Część teoretyczna szkolenia (2)
Odprawa sędziów
Ceremonia otwarcia
1. blok zawodów
Lunch na pływalni AWF
Część teoretyczna szkolenia (3)
Odprawa sędziów
2. blok zawodów
Przejazd z pływalni do hotelu Orient
Kolacja w hotelu Orient
Śniadanie w hotelu Orient, wymeldowanie
Przejazd z hotelu Orient na pływalnię
Odprawa sędziów
3. blok zawodów
Podsumowanie szkolenia
Lunch na pływalni AWF
Wyjazd uczestników szkolenia z pływalni

Uwaga: Forma przeprowadzenia szkolenia może ulec zmianie w celu dostosowania do
ograniczeń epidemicznych obowiązujących w terminie przeprowadzenia szkolenia.
Godziny przejazdów pomiędzy pływalnią a hotelem mogą ulec zmianie. Proszę zwracać
uwagę na tablicę ogłoszeń w hotelu i na pływalni.
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Zagadnienia
Część teoretyczna szkolenia (1) – piątek 15:00–19:00









Podstawy systemu klasyfikacji zawodników z niepełnosprawnościami
o Grupy niepełnosprawności
o Klasy startowe
o Proces klasyfikacji
Przepisy World Para Swimming
o budowa przepisów WPS
o wyjątki od przepisów FINA dla startów i stylów
o specyficzne przepisy odnośnie wyścigu i sztafet
o wycofania (skreślenia)
o asystenci, tapping
Klasyfikacja i kody dla wyjątków a sędziowanie podczas zawodów
Procedury World Para Swimming
o procedura na miejsce zbiórki
o procedura i formularz dyskwalifikacji
o protesty techniczne, odwołania
Specyficzne wymagania wobec sędziów na zawodach World Para Swimming
o sędzia główny
o starter
o kierownik sekretariatu
o sędzia stylu
o inspektor nawrotów
o kierownik inspektorów nawrotów

Część teoretyczna szkolenia (2) – sobota 8:30–10:00





Formy rozgrywania zawodów
o Punkty WPS
o Klasyfikacja w konkurencjach i klasach startowych
o Reguła „minus jeden”
Przygotowania do zawodów
o Weryfikacja zgłoszeń
o Przygotowanie pływalni do zawodów
Procedury World Para Swimming
o przyrządy startowe i do tappingu
o modyfikacje strojów pływackich
o plastry medyczne
o wycofania (skreślenia)
o zgłoszenia składu zespołu sztafetowego

Część teoretyczna szkolenia (3) – sobota 13:45–15:00




World Para Swimming
o zadania i cele
o struktura organizacyjna
o klasy sędziowskie
Rekordy Świata i Europy WPS: procedury, formularze, sposób postępowania
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Część praktyczna szkolenia


Sędziowanie w trakcie zawodów osób z niepełnosprawnością (funkcje: sędzia stylu,
starter, inspektor nawrotów, kierownik wyścigu)

Zakwaterowane
Uczestnicy szkolenia zakwaterowani będą w Hotelu Orient.
Adres hotelu:
Hotel Orient, ul. Sołtysowska 25
31-589 Kraków

Wyżywienie
Miejsce serwowania poszczególnych posiłków jest określone w programie szkolenia.

Transport pomiędzy hotelem a pływalnią
Uczestnicy szkolenia mogą korzystać z transportu zapewnionego przez organizatora dla
uczestników zawodów.
W trakcie zawodów przejazdy autobusem pomiędzy hotelem a pływalnią będą odbywały się
zgodnie z grafikiem transportów, który będzie dostępny w hotelu i na pływalni.
Uwaga: organizator nie zapewnia przejazdu z powrotem do hotelu w niedzielę po
zawodach. Uczestnicy szkolenia powinni wymeldować się z hotelu przed przejazdem na
ostatni blok zawodów i zabrać bagaż ze sobą.

Wyposażenie uczestników
Uczestnicy szkolenia powinni posiadać ze sobą:
 kompletny strój sędziowski zgodny z regulaminem Kolegium Sędziów PZP
 gwizdek
 wydrukowane tłumaczenie przepisów pływania World Para Swimming na język polski
 tłumaczenie na język polski wytycznych World Para Swimming dla Sędziów

Zgłoszenia i kontakt
Jakub Krzywda
telefon: 602 510 333, email: jakub.krzywda@gmail.com
Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie później niż do
25 kwietnia 2021.
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