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Informacje techniczne



Organizator zawodów

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Konwiktorska 9/2
00-216 Warszawa

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Ul. Drzymały 10

66-400 Gorzów Wlkp.



Współorganizator zawodów

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gorzowie Wlkp.

•Miasto Gorzów Wlkp.



Finansowanie



Osoby funkcyjne

Przewodniczący Zarządu GZSN „Start” - Zbigniew Lewkowicz

Sędzia Główny – Anna Lubowska

Delegat Techniczny PZLA – Andrzej Szczęsny

Sędzia Techniczny zawodów – Marcel Jarosławski

Spiker – Krzysztof Głombowicz



Komisja odwoławcza

• Przewodniczący:
- Zbigniew Lewkowicz

• Członkowie:
- Anna Lubowska
- Marcel Jarosławski



Biuro zawodów

• Elżbieta Ładnowska
• Natalia Olczak
• Katarzyna Małasz



Posiłki

Osoby zakwaterowane w Hotelu Gracja posiłki będą wydawane:

Sobota: 

Śniadanie 7:00 – 9:30

Obiad 12:00 – 14:30

Kolacja 18:00 – 20:00

Niedziela:

Śniadanie 7:30 – 9:30

Obiad 11:30 – 13:00

Hotel Qubus i Terminal śniadania sobota i niedziela 

godz. 7:00 – 10:00

Pozostałe posiłki w Hotelu Gracja zgodnie z prezentacją



Zakwaterowanie ekip

Hotel Gracja, ul. Dąbrowskiego 20B, 66 -400 Gorzów Wlkp.

Qubus Hotel Gorzów Wlkp., ul. Orląt Lwowskich 3, 
66-400 Gorzów Wlkp.

Hotel Terminal ul. Kasprzaka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.



Numery startowe

• Biegi, rzuty stojące
– Dwa numery (przód, tył)
• Skoki
– Jeden numer – przód lub tył
• Rzuty siedzące
– Jeden numer na siedzisku
– Jeden numer na piersi
• Wyścigi na wózkach, FrameRunning
– Jeden numer na plecach / na oparciu
– Jeden numer na ramie po stronie fotofiniszu
• Brak numerów w odpowiednim miejscu i liczbie =
DNS i żółta kartka



Protesty

Zawodnik lub jego przedstawiciel może
złożyć protest do sędziego głównego konkurencji
• Protest można złożyć do 30 minut
od zakończenia konkurencji
• Sędzia rozstrzyga protest i w biurze
publikowana jest jego decyzja



Apelacje

Na decyzję sędziego można wnieść apelację
• Wnosi ją kierownik ekipy
• Termin wniesienia apelacji – 30 minut od 
opublikowania decyzji sędziego
• Kaucja 100 zł
• Rozstrzyga komisja odwoławcza, której 
decyzja jest ostateczna



Regulamin zawodów

World Para Athletics
Rules and Regulations 2022



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 14:15 do 17:30

2 dzień - Niedziela: 

Blok konkurencji od godziny 9:30 do 12:00



Call room

Czasy zgłoszenia na bramce (Call room):

– Biegi – 20 min
– Wyścigi na wózkach i RR – 20 min
– Rzuty stojące i skoki – 40 min
– Rzuty siedzące – 20 min



Asysta

• 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 nie może udzielać wskazówek trenerskich!



Plan minutowy

Ostateczny plan minutowy jest dostępny na stronie:

https://start.gorzow.pl, https://domtel-sport.pl,

Listy startowe i wyniki końcowe będą dostępne na stronie:

https://start.gorzow.pl, https://domtel-sport.pl,

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



Sprzęt osobisty

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.



Klasyfikacja medyczna

Brak klasyfikacji medycznej



Dojazd na stadion

Stadion lekkoatletyczny przy ul. Krasińskiego
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Hotel Gracja



Promocja


