
I Runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski
Otwarty Miting ON w LA  Słubice  7-9.05.2021r.  

Osoby Funkcyjne:

Przewodniczący Zarządu GZSN „Start”  - Zbigniew Lewkowicz

Sędzia Główny – Tomasz Lubowski

Delegat Techniczny PZLA – Andrzej Szczęsny

Sędzia Techniczny zawodów – Marcel Jarosławski

Spiker – Krzysztof Głombowicz



Polski Związek Sportu
Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Konwiktorska 9/2
00-216 Warszawa

Gorzowski Związek Sportu 
Niepełnosprawnych „Start”
Ul. Drzymały 10 
66-400 Gorzów Wlkp.



Słubicki Ośrodek Sportu 
i Rekreacji
Ul. Sportowa 1
69-100 Słubice





Osoby zakwaterowane w hotelu Olimpik Park posiłki
będą wydawane:
Sobota:
Śniadanie 7:30 – 9:30
Obiad 12:15 – 15:00
Kolacja 18:00 – 20:00

Niedziela:
Śniadanie 7:30 – 9:30
Obiad 11:30 – 13:00

Hotel Horda
– śniadania Sobota i Niedziela 7:30 – 9:30

Pozostałe Posiłki na Stadionie !!!



Zakwaterowanie Ekip - Hotel Horda

Częstochowa, Bydgoszcz, Toruń, Warszawa,
Nieznanowice, Gdańsk, Elbląg, Koszalin

(Pozostałe Ekipy - Hotel Olimpik Park
przy Stadionie)



➢ E-mailowo

➢ Komunikaty, listy startowe i wyniki końcowe na stronie:
https://start.gorzow.pl/events/i-gpp-w-la/

➢ Komunikaty na stadionie

➢ Ograniczenie kontaktów do minimum

https://start.gorzow.pl/events/i-gpp-w-la/


➢ Obowiązuje regulamin rozesłany e-mailowo

➢ Zawody odbywają się w formie zamkniętej bez
udziału publiczności

➢ Kategoryczny obowiązek noszenia maseczek
(hotel, stołówka, stadion, teren SOSiR)

➢ Dystans społeczny i Ograniczenie kontaktów

➢ Kontakt wyłącznie telefoniczny lub e-mailowy



World Para Athletics 

Rules and Regulations 

2020-2021 

Regulamin zawodów:



Sposób rozgrywania zawodów:

✓Obowiązują przepisy WPA

✓Konkurencje biegowe seriami na czas

✓Konkurencje rzutowe – po 6 rzutów dla 

wszystkich

✓Kolejność wg kalkulatora Raza



Sposób rozgrywania zawodów:

✓W trakcie prób osób niewidomych proszę o 

zachowanie ciszy

✓Na płycie boiska przebywają jedynie osoby 

uprawnione

✓Zakaz korzystania z telefonów i innych 

sprzętów elektronicznych w miejscu 

rozgrywania konkurencji



FORMAT ZAWODÓW:

 Zawody zostaną rozegrane w 2 dni.

1 dzień - Sobota:

• Pierwszy blok konkurencji od 10:00 do 13:00

• Drugi blok konkurencji od 13:00 do 19:30.

2 dzień - Niedziela: od godziny 10:00 do 12:30



Czasy zgłoszenia na bramce (Call room):

– Biegi – 20 min

– Wyścigi na wózkach – 20 min

– Rzuty stojące i skoki – 40 min

– Rzuty siedzące – 20 min



▪ W F31-33 i F51-54 dopuszczalny w celu instalacji siedziska i zajęcia pozycji

▪ W F11-12 asystent może zaprowadzić na rozbieg lub do koła i wydawać 

komendy głosowe

▪ T11 – obowiązkowy przewodnik

▪ T12 (jeśli nie korzysta z przewodnika), T31-32 – możliwy asystent, który 

zaprowadzi na start i pomoże zająć pozycję startową

▪ Asystent musi posiadać maseczkę !!!

▪ Asystent nie może udzielać wskazówek trenerskich!!!



Plan Minutowy i Listy Startowe

Ostateczny Plan Minutowy jest dostępny na stronie:

https://start.gorzow.pl/events/i-gpp-w-la/

 Listy startowe i wyniki końcowe będą dostępne na stronie:

https://start.gorzow.pl/events/i-gpp-w-la/

Niewielkie zmiany w programie mogą mieć miejsce podczas zawodów ze 
względu na zmiany klasyfikacji lub ewentualne wycofanie się zawodników.



Klasyfikacja Medyczna

 KLSYFIKACJA MEDYCZNA ROZPOCZNIE SIĘ:

 DNIA 7.05.2021  

GODZINA 17.00

 KLUB OLIMPIJCZYKA  (PRZY STOŁÓWCE)



Sprzęt Osobisty:

➢ Zawodnicy mogą korzystać ze sprzętu osobistego

➢ Weryfikacja sprzętu w magazynie na godzinę przed 
rozpoczęciem każdej konkurencji

➢ Będzie on dostępny do użytku dla wszystkich 
zawodników w danym wydarzeniu i zostanie 
zwrócony po zawodach.



Biuro zawodów:

W związku z panującą w naszym kraju sytuacją
epidemiologiczną nie będzie oficjalnego biura zawodów
!!!

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać:
1.Drogą elektroniczną na adres 

ilowo49_zl@o2.pl ,
lub 

1.Telefoniczną
607604796 – Lewkowicz Zbigniew

mailto:ilowo49_zl@o2.pl


Dziękuję za uwagę!!!

Życzymy wszystkim POWODZENIA...


