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Kontakty do Organizatorów 

  

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Joanna Styczeń-Lasocka 602 631 706 

Dyrektor ds. Sportu Małgorzata Strzałkowska 604 208 502 

Delegat Techniczny – narciarstwo zjazdowe  Marcin  Mielniczuk 602 837 699 

Delegat Techniczny – narciarstwo biegowe Barbara  Sobańska  604 769 229 

Delegat Techniczny – bieg na rakietach śnieznych Henryk  Ostrykiewicz 695 394 455 

Dyrektor Biura Igrzysk Piotr Rogalski 604 208 279 

Koordynator ds. rejestracji i biura organizacyjnego Igrzysk Edyta Adamus 600 403 639 

Dyrektor ds. Wolontariatu Anna  Szerla 535 006 745 

Dyrektor ds. Ceremonii Monika  Kudzia 605 273 035 

Koordynator ds. Socialmediów & Liderów Przemysław  Śmiałkowski 518 930 104 

Dyrektor ds. Infrastruktury i Logistyki Grzegorz Kurkowski 603 391 083 

Koordynator ds. zakwaterowania i wyżywienia w miejscach zakwaterowania Renata Foremniak 600 044 243 

Koordynator ds. Wyżywienia i Napoi na obiektach sportowych Renata Podlewska 534 004 087 

Koordynator ds. Transportu Grzegorz Miśkiewicz 517 757 389 

Koordynator sekcji infrastruktura, łączności, porządku i  bezpieczeństwa Krzysztof Ocias 606 528 011 

Koordynator ds. Opieki Medycznej Jacek Ciekalski 601 466 764 

Obsługa Medyczna Michał Czogalik 501 134 488 

 
 

Kontakt do Ekip 

 
Oddział Regionalny 

Beskidzkie 
Krzysztof Krzyżanowski Kierownik Ekipy 604 567 404 

Oddział Regionalny 
Dolnośląskie 

Wioletta Gogolewska Kierownik Ekipy 602 697 082 

Oddział Regionalny 
Kujawsko-Pomorskie 

Marcin Petr Kierownik Ekipy 606 365 079 

Oddział Regionalny 
Lubelskie 

Joanna Nowosad Kierownik Ekipy 601 949 573 

Oddział Regionalny 
Lubuskie 

Ireneusz Góra Kierownik Ekipy 608 352 509 

Oddział Regionalny 
Małopolskie 

Małgorzata Tlałka-Długosz Kierownik Ekipy 601 993 443 

Oddział Regionalny 
Mazowieckie 

Jacek Szkoda Kierownik Ekipy 505 103 818 

Oddział Regionalny 
Opolskie 

Katarzyna Krzempek Kierownik Ekipy 607 689 682 

Oddział Regionalny 
Podkarpackie 

Paulina Dec Kierownik Ekipy 606 688 153 

Oddział Regionalny 
Podlaskie 

Kazimierz Hryń Kierownik Ekipy 507 572 778 

Oddział Regionalny 
Pomorskie 

Kornelia Rąbała Kierownik Ekipy 502 134 108 

Oddział Regionalny 
Śląskie 

Sylwia Olesińska-Myśliwiec Kierownik Ekipy 602 246 090 

Oddział Regionalny 
Świętokrzyskie 

Remigiusz Woźniak Kierownik Ekipy 668 362 505 

Oddział Regionalny 
Wielkopolskie-Konin 

Sylwia Kowalska Kierownik Ekipy 601 400 154 

Oddział Regionalny 
Wielkopolskie-Poznań 

Maciej Chałupka Kierownik Ekipy 602 697 368 
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Ogólny program Igrzysk 

Rejestracja ekip w dniu 4 marca w „Maria 5” 

ul. Podhalańska 3A, 34-501 Zakopane 

 

Środa 

4.03.2020 

        do 14.00 Przyjazd ekip, zakwaterowanie, obiad do 15.30,  

12.00 – 14.00 Narciarstwo zjazdowe - trening obserwowany (Ski Suche). 

12.00 – 16.00 Rejestracja ekip, weryfikacja sprzętu do biegu na rakietach 

śnieżnych (w namiocie na boisku obok budynku Maria 5) 

16.00 – 17.00 Odprawa kierowników ekip (sala konferencyjna w budynku Maria 

5), wydawanie pakietów kolacyjnych 

19.00 – 21.00 Ceremonia Otwarcia Igrzysk – pakiet kolacyjny 

Czwartek 

5.03.2020 

06.00 – 08.00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania 

Odprawy dla trenerów na obiektach w ramach dyscyplin – patrz harmogramy 

szczegółowe odpowiednich dyscyplin 

08.30 – 17.00 Zawody sportowe – preeliminacje z narciarstwa zjazdowego, 

narciarstwa biegowego i biegu na rakietach śnieżnych, obiad w miejscu 

zawodów, 

po 17.00 Zwiedzanie Zakopanego i czas wolny – pakiet kolacyjny 

 

Piątek 

6.03.2020 

06.00 - 08.00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania 

08.30 - 17.00 Zawody sportowe –  starty w grupach sprawnościowych w  

w narciarstwie zjazdowym i biegowym oraz biegu na rakietach śnieżnych, 

ceremonie dekoracji zawodników 

13.00 – 14.00 Obiad w miejscu zawodów (pakiety), 

18.00 – 19.00 Kolacja w miejscu zakwaterowania oprócz ekip zakwaterowanych 

w Marii 3, które maja kolację w Marii 5 

19.00 – 21.30 Impreza towarzysząca 

Sobota 

7.03.2020 

06.30 – 08.00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania 

09.00 – 10.00 Dokończenie - Ceremonie dekoracji zawodników  

11.00 – 12.00 Ceremonia Zamknięcia Igrzysk  

od 12.30 – obiad i wyjazdy ekip 
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                  OBIEKTY 

 

 

Narciarstwo zjazdowe 

Stacja narciarska Ski Suche 

www.skisuche.com 

Suche 103b, 34-520 Suche 

 

 

 

 

 

Narciarstwo biegowe i bieg na 

rakietach śnieżnych 

COS OPO Zakopane 

www.zakopane.cos.pl 

ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 

Zakopane 

 

 

 

 

 

Zakwaterowanie 

Ośrodki Wypoczynkowo – 

Rehabilitacyjne “Maria” i „Marzenie” 

www.mariazakopane.pl 

Ul. Podhalańska 3A, 34-501 

Zakopane 

www.marzenie-zakopane.pl 

Ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 

Zakopane 

 

 

http://www.skisuche.com/
http://www.zakopane.cos.pl/
http://www.mariazakopane.pl/
http://www.marzenie-zakopane.pl/
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CEREMONIA OTWARCIA 

Miejsce: Plac Niepodległości w Zakopanem ( ceremonia będzie się odbywać na  

powietrzu ) 

 4 marca 2020, środa godz.19.00 – 21.00 
 

Wyjazd i powrót z Ceremonii Otwarcia będzie odbywał się wg. rozpiski sekcji 

transportu spod budynku Mari 5 

Wszystkie osoby wchodzące na ceremonię muszą mieć przy sobie identyfikator! 
 

 
 

CEREMONIA ZAMKNIĘCIA 

 
Miejsce: Namiot przy Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Maria 5, ul. 

Podhalańska 3a 

 7 marca 2020r, sobota godz.11.00-12.00 
 

CEREMONIE DEKORACJI 

Narciarstwo zjazdowe – Plac przed karczmą na stacji narciarskiej SUCHE 

piątek – 6 marca , 9.30- 17.00 ( w trakcie zawodów) 

Narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych – trasy narciarstwa biegowego 

na terenie COS 

piątek – 6 marca , 9.00- 17.00 ( w trakcie zawodów) 

Uwaga! Dla dyscyplin: narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych 

ceremonie dekoracji będą się odbywać na jednym podium. 

Zawodnicy będą dekorowani zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych. 
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TRANSPORT 
 

 Transport będzie przeprowadzany autokarami tylko z miejscami siedzącymi. 

 Prosimy o przychodzenie 15 minut przed planowanym odjazdem autokarów 

wszystkich linii w celu komfortowego załadunku sprzętu sportowego oraz 

zajęcie miejsc siedzących. 

 Narciarze nie mogą podróżować w butach narciarskich! Również nie wolno w 

miejscu zakwaterowania chodzić w butach narciarskich  w budynkach. 

Podczas Igrzysk funkcjonować będą dwie linie transportowe  

LINIA RÓŻOWA  - tą linią dostaniesz się na obiekty COS 

LINIA BŁĘKITNA – tą linia dostaniesz się na obiekt Stacji Narciarskiej Suche 

Do przejazdu uprawnia opaska którą otrzymaliście podczas rejestracji ekip, z opaską 

różową nie dostaniesz się na teren Stacji Suche, a z opaską błękitną nie dostaniesz się 

na obiekty COS ! 

 

Dla narciarzy zjazdowych - opaski błękitne 

Dla biegaczy - opaski różowe 

WAŻNE ! – KIEROWNICY EKIP 

Kierownicy ekip, wolontariusze oraz komitet organizacyjny ma OPASKI ŻÓŁTE i mogą 

się dzięki nim poruszać wszytkami liniami. 

W celu bezpiecznego transportu nas wszystkich bardzo ważne jest aby każdy przez 

cały okres igrzysk miał swoją opaskę na nadgarstku, będzie to bardzo pomocne dla 

służb medycznych, wolontariuszy i naszych kierowców autobusów którzy chcą nas 

bezpiecznie i w jednym kawałku dowieść w wyznaczone miejsca. 

DLATEGO PAMIĘTAJ : Zawsze miej opaskę na nadgarstku! 

Jeśli nie dostałeś opasek zgłoś to do Biura Igrzysk. 
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HARMONOGRAM TRANSPORTOWY 
 

04.03.2020 środa 

 Godzina 11:30; trasa: Maria 5 – Stacja Suche – wyjazd na trening 1 autokar LINIA BŁĘKITNA 
 Godzina 12:00; trasa: Maria 5 – Stacja Suche – wyjazd na trening 1 autokar LINIA BŁĘKITNA 

 Godzina 14:00; trasa Stacja Suche – Maria 5 – powrót z treningu 2 autokary LINIA BŁĘKITNA 

 
Od godziny 17:15 wyjazd na Ceremonię otwarcia wg poniższej rozpiski :  
17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 

Numer autobusu 1 Numer autobusu 2 Numer autobusu 3 Numer autobusu 4 Numer autobusu 5 

ODZIAŁY 

REGIONALNE 

ODZIAŁY 

REGIONALNE 

ODZIAŁY 

REGIONALNE 

ODZIAŁY 

REGIONALNE + 

WOLONTARIUSZE 

KOMITET 

ORGANIZACYJNY 

OR Beskidzkie OR Dolnośląskie OR Podlaskie OR Świętokrzyskie 

  

  

  

  

  

  

  

OR Kujawsko-

Pomorskie 
OR Małopolskie 

OR Wielkopolskie 

Konin   

  

  

  

  

  

OR Lubelskie OR Mazowieckie 
OR Wielkopolskie 

Poznań 

OR Lubuskie OR Opolskie   

  

  

  

  

  

  

OR Podkarpackie 

OR Pomorskie 

OR Śląskie 

 

 Po ceremonii odjazd w tej samej kolejności od godziny 21:00 
 
21:10 21:20 21:30 21:40 21:50 

Numer autobusu 1 Numer autobusu 2 Numer autobusu 3 Numer autobusu 4 Numer autobusu 5 

ODZIAŁY 

REGIONALNE 

ODZIAŁY 

REGIONALNE 

ODZIAŁY 

REGIONALNE 

ODZIAŁY 

REGIONALNE + 

WOLONTARIUSZE 

KOMITET 

ORGANIZACYJNY 

OR Beskidzkie OR Dolnośląskie OR Podlaskie OR Świętokrzyskie 

  

OR Kujawsko-

Pomorskie 
OR Małopolskie 

OR Wielkopolskie-

Konin 

  

OR Lubelskie OR Mazowieckie 
OR Wielkopolskie-

Poznań 

OR Lubuskie OR Opolskie 

  
  

OR Podkarpackie 

OR Pomorskie 

OR Śląskie 

Oddziały Regionalne mają określony numer autobusu (patrz tabele powyżej). Bardzo prosimy 

trzymać się tej numeracji i nie wsiadać do autobusów o innym numerze niż przypisany ! 
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05.03.2020 czwartek odjazdy 

 Godzina 7:30; trasa: Maria 5 – COS                 LINIA RÓŻOWA  
 Godzina 7:00; trasa: Maria 5 – Stacja Suche   LINIA BŁĘKITNA 
 Godzina 14:00; trasa: COS – Maria 5   LINIA RÓŻOWA 
 Godzina 17:00; trasa: COS – Maria 5   LINIA RÓŻOWA 
 Godzina 17:00; trasa: Stacja Suche – Maria 5  LINIA BŁĘKITNA 

 

06.03.2020 piątek odjazdy 

 Godzina 7:30; trasa: Maria 5 – COS    LINIA RÓŻOWA 
 Godzina 7:00; trasa: Maria 5 – Stacja Suche                LINIA BŁĘKITNA 
 Godzina 14:00; trasa: COS – Maria 5   LINIA RÓŻOWA 
 Godzina 17:00; trasa: COS – Maria 5   LINIA RÓŻOWA 
 Godzina 17:00; trasa: Stacja Suche – Maria 5  LINIA BŁĘKITNA 

 

Mapa linii autobusowych : 

LINIA BŁĘKITNA – trasa linii błękitnej jest opisana kolorem błękitnym 

LINIA RÓŻOWA – trasa linii różowej jest opisana kolorem różowym 

 

Stacja Narciarskie Suche     - obiekt sportowy 

Pensjonat Maria 5            - parking przed Pensjonatem Maria 5, przystanek główny 

Centralny Ośrodek Sportu - obiekt sportowy 
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5-6 marca, godz. 17.00-21.00, Maria 5, poziom SPA 
 
 

Czeka na Was zespół lekarzy, fizjoterapeutów, audiologów, 
laryngologów, w poniższych projektach: 
 
 

 

FUNfitness 

 Badanie postawy i równowagi ciała 
 
 

 
 

Zdrowy Słuch 

 Badanie laryngologiczne i audiologiczne 
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Imprezy towarzyszące 
 

 

5 marca 2020 

Zapraszamy Was na spacer po 

Zakopanem. Zabierzcie ze 

sobą pakiet kolacyjny i 

życzymy Wam udanego 

wieczoru. 

To jest czas tylko dla Was. 

 

 

 

6 marca 2020 

O 19.00 czeka na Was kapela 

Góralska i DJ oraz fotobudka. 

Będzie i po góralsku i po 

nowoczesnemu! 

Zapraszamy do namiotu przy 

Marii 5. 

 

        W MUROWANEJ PIWNICY 
 

W murowanej piwnicy 

tańcowali zbójnicy. 

Kozali se piyknie grać 

i na nózki spoziyrać. 

 

 

Tańcowołbyk kiebyk mógł 

kiebyk ni mioł krzywyk nóg. 

Ale krzywe nózki mom, 

co podskocem to się gnom. 
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WYŻYWIENIE 
 

Bon żywieniowy 

 

 

Posiłki i napoje na obiektach sportowych będą wydawane w wyznaczonych 

miejscach, według poniższej specyfikacji: 

COS (narciarstwo biegowe i bieg na rakietach śnieżnych) budynek pomiędzy 

stadionem głównym, a lodowiskiem (sala zapasów), w tym miejscu w jednym 

pomieszczeniu w części parterowej będą wydawane posiłki na bony, a w górnej 

części budynku będzie znajdować się kawiarenka, gdzie będą wydawane napoje 

zimne (woda) i napoje gorące (herbata, kawa) na podstawie bonów, w tym herbata 

bez ograniczeń. 
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Suche – wyżywienie na bony będzie wydawane w Karczmie znajdującej się w 

budynku głównym Stacji Narciarskiej Suche - Ski Suche, natomiast napoje zimne 

(woda) i gorące ( herbata i kawa) będą wydawane na tarasie w/w Karczmy na 

zasadach takich jak na COS. W przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych zostanie uruchomiony punkt wydawania gorącej herbaty na górze 

stoku w pobliżu miejsca startu. Wszystkie miejsca wydawania posiłków i napojów 

będą oznaczone.  

 

Poniżej przykład oznakowania poszczególnych punktów. 
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W dniu 04.03.2020 (środa) i w dniu 05.03.2020 (czwartek) kolacja będzie w formie 

pakietów kolacyjnych. Pakiety będą do odebrania  w miejscu zakwaterowania (w 

miejscu spożywania posiłków). 

UWAGA!  Przed udaniem się na Ceremonię Otwarcia (środa) oraz przed 

wyjściem do Zakopanego (czwartek) - kierownik ekipy odbiera pakiety 

kolacyjne!!!!! 

ZAKWATEROWANIE 
 

Budynek Adres Ekipy 

MARIA 3 
ul. Podhalańska 3A 
34-501 Zakopane 

OR Bskidzkie OR Opolskie   

MARIA5 
ul. Podhalańska 3A 
34-501 Zakopane 

OR Lubuskie OR Śląskie OR Świętokrzyskie 

MARZENIE I 
ul. Stara Pardałówka 1 

34-500 Zakopane 
OR Wielkopolskie 

Poznań 
OR Wielkopolskie 

Konin 
OR Dolnośląskie 

MARZENIE II 
ul. Stara Pardałówka 1 

34-500 Zakopane 
OR Lubelskie     

MARZENIE III 
ul. Stara Pardałówka 1 

34-500 Zakopane 
OR Kujawsko -

Pomorskie 
    

MARZENIE IV 
ul. Stara Pardałówka 1 

34-500 Zakopane 
OR Podlaskie OR Pomorskie   

BOROWIANKA 
ul. Pardałówka 75 
34-500 Zakopane 

OR Podkarpackie OR Małopolskie OR Mazowieckie 

BOROWIK 
ul. Pardałówka 2 
34-500 Zakopane 

Kierowcy z OR Lubuskie i OR Podlaskie 

W każdym miejscu zakwaterowania, w oznaczonym pokoju, będzie cały czas 

przebywał lekarz lub ratownik medyczny!  
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EWALUACJA 

 
W trakcie Igrzysk będzie przeprowadzona ewaluacja imprezy. Prosimy Kierowników 

Ekip o wypełnienie odpowiednich formularzy, które będą rozdane na pierwszej 
odprawie dla Kierowników Ekip.  

Wszelkie pytania związane z ewaluacją prosimy kierować do pani  
Róży Banasik-Zarańskiej (tel. 882 405 426) 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE SPORTOWE 
 

 Igrzyska będą odbywały się zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi 
Special Olympics, wydanie z roku 2016. ZAWODNIK podczas Igrzysk w 
Zakopanym MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO W JEDNEJ DYSCYPLINIE 
SPORTU  

 Przepisy są dostępne na www.olimpiadyspecjalne.pl/sport/dokumentydopobrania.  
 Modyfikacje określone są regulaminem Igrzysk i/lub zawarte w informatorze. 

 W sytuacjach związanych z anomaliami pogodowymi (wysoka lub bardzo 
niska temperatura, problemami ze śniegiem, nadmierne opady itp.) 
kierownik dyscypliny z delegatem technicznym w porozumieniu z  
organizatorami może podejmować decyzję związane z modyfikowaniem 
przepisów i ustaleń tak aby zawody mogły odbyć się  i były realizowany 

w sposób bezpieczny. 
 
Grupy sprawnościowe: 

 Zawodnicy zostaną podzieleni na maksymalnie 8-osobowe grupy 
sprawnościowe  
z uwzględnieniem kryterium płci, wieku i sprawności. W przypadku zbyt 
małej liczby zgłoszeń w konkurencjach może dojść do łączenia grup z 
pominięciem kategorii płci lub wieku w celu wyrównania poziomu sprawności 
grup. 

 Kategorie wiekowe: I. 8 - 11 lat; II. 12 - 15 lat; III. 16 - 21 lat, IV. 22 lata i 
powyżej.  

 Kategoria wiekowa zależy od wieku podanego w zgłoszeniu na formularzu 3, 
wg. instrukcji należało tam wpisać wiek zawodnika w stosunku do daty 
Ceremonii Otwarcia Igrzysk w Zakopanym (04.03.2020).   

 Grupy sprawnościowe będą tworzone na podstawie udziału zawodnika w 
danej konkurencji w preeliminacjach.   

 W przypadku, gdy będzie zbyt mała liczba zawodników tej samej kategorii 
wiekowej lub gdy poziom zawodników w tych grupach będzie bardzo 
zróżnicowany, może dojść do łączenia kategorii wiekowych tak, by utworzyć 
grupy jednolite pod względem sprawności. /zgodnie z regulaminem Special 
Olympics Inc./. 

 Oficjalna rywalizacja będzie toczyła się w danej konkurencji wówczas, jeśli 
będzie do niej zgłoszonych minimum 3 zawodników, o podobnym poziomie 
możliwości. Natomiast jeśli będzie ich mniej lub poziom możliwości będzie 
bardzo zróżnicowany, to wówczas zawodnikom zostanie zaproponowana 
zmiana konkurencji, a gdy będzie to niemożliwe, konkurencja odbędzie się 
jako konkurencja pokazowa i zawodnicy otrzymają wstążki za uczestnictwo.  
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INFORMACJE SPORTOWE NA IGRZYSKACH  
 

BIURO IGRZYSK – Pensjonat Maria 5 

Sportowe Punkty Informacyjne na obiekcie sportowym w czasie zawodów 

Komunikacja w ramach dyscyplin poprzez WhatApp 

 W Biurze Igrzysk będą znajdowały się materiały informacyjne, w tym 
informacje sportowe. Tu należy zgłaszać problemy ze zgłoszeniami 
zawodników, nie ujęcie zawodnika na listach startowych, brak zawodnika na 
liście po preeliminacjach. 

 Sportowe Punkty Informacyjne – w punktach będą się znajdowały dodatkowe 
materiały sportowe dla ekip,  formularze protestu, zmian po preeliminacjach. 
Obok punktów będą znajdowały się tablice informacyjne z wynikami. Wyniki 
będą drukowane i wywieszane na tych tablicach w miarę możliwości 
bezpośrednio po zakończeniu startu zawodnika w konkurencji (na wydrukach 
zostanie podany czas wydruku). Będzie to jedyny sposób poinformowania o 
wynikach preeliminacji.  

 ZMIANĘ WYNIKU PREELIMINACJI SKŁADAMY TYLKO DO SPORTOWEGO 
PUNKTU INFORMACYJNEGO DANEJ DYSCYPLINY ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 
NA OBIEKCIE W CZASIE DO 15 MINUT OD WYWIESZENIA KOMUNIKATU 
O WYNIKACH W DANEJ KONKURENCJI. 

 

Informacje o startach zawodników w preeliminacjach zostaną przekazane 

kierownikom w dniu 04.03.2020. podczas odprawy lub w czasie Ceremonii Otwarcia. 

 

Informacje o godzinach startów zawodników w finałach będą przekazane ekipom  

w godzinach porannych na miejscu zawodów w Biurze zawodów. Do przekazania 

informacji zostanie wykorzystany system komunikacji poprzez WhatsApp. 

Informacje będą wysyłane trenerom i kierownikowi ekipy poprzez komunikator 

WhatsApp na numery telefonów podane na formularzach rejestracyjnych. W 

przypadku problemów konieczny jest kontakt Biurem Igrzysk jeszcze przed 

rozpoczęciem zawodów w tym dniu, gdyż tylko tutaj będą osoby odpowiedzialne za 

ewentualne problemy z zawodnikami na listach startowych. W razie braku 

możliwości osobistego stawienia się w Biurze prosimy o kontakt telefoniczny (Piotr 

Rogalski lub Małgorzata Strzałkowska) 

Po Ceremonii Zamknięcia ekipom zostanie przekazany komunikat końcowy 

Igrzysk.  

 

NAGRODY 

 Zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych za udział w oficjalnych 
konkurencjach Igrzysk będą wręczane medale (za miejsca 1-3) i odznaczenia 
wstążkowe (za miejsca 4-8). Zawodnik zdyskwalifikowany bierze udział w 
ceremonii dekoracji i otrzymuje wstążkę uczestnictwa. 

 Zawodnikom biorącym udział w rywalizacji w konkurencjach pokazowych, w 
których jest zbyt mała liczba zawodników do przeprowadzenia oficjalnej 
rywalizacji, nie będą wręczane oficjalne nagrody, a jedynie wstążki 
uczestnictwa. 

 Prosimy zawodników, trenerów i opiekunów o zadbanie, aby w czasie 
ceremonii dekoracji zawodnicy zaprezentowali się z entuzjazmem, elegancją i 
godnością, jaka przystoi zawodnikom Olimpiad Specjalnych. 
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Zasada Maksymalnego Udziału:  

 

Ze względu na stosowanie w ramach Olimpiad Specjalnych unikalnego systemu 

podziału zawodników na grupy, w taki sposób, by rywalizowali oni na podobnym 

poziomie sprawnościowym,  każdego zawodnika na każdym etapie zawodów 

obowiązuje start i rywalizacja z pełnym zaangażowaniem. Zasada ta ma 

zagwarantować zapewnienie sprawiedliwej rywalizacji sportowej i stworzenie 

organizatorom i sędziom narzędzi gwarantujących, że rywalizacja sportowa będzie 

przebiegać w sposób sprawiedliwy.  Zastosowanie zasady maksymalnego udziału 

będzie realizowane w następujący sposób: 

 

 W sportach wymiernych (dyscypliny Igrzysk w Zakopanym) różnica pomiędzy 
wynikiem uzyskanym w preeliminacjach (lub innym użytym do tworzenia 
grup), a wynikiem uzyskanym w finale, większa niż 15% może spowodować 
dyskwalifikację zawodnika - nie dotyczy konkurencji dla zawodników o 
najniższym poziomie możliwości. Komisja sędziowska i delegat techniczny 
mają prawo w czasie zawodów do modyfikowania wartości procentowej, 
wykorzystywanej do egzekwowania zasady maksymalnego udziału na 
bieżąco w czasie zawodów. Możliwa jest zmiana przepisu „15%” i 
wprowadzenia większej granicy dopuszczalnej zmiany wyników 
uwzględniając uwarunkowania sytuacyjne, poziom sprawności zawodników, 
rozpiętość wyników w danej grupie, a także zmianę warunków niezależnych 
od organizatora (np. warunki atmosferyczne pomiędzy preeliminacjami a 
finałami). 

 Jeżeli w czasie preeliminacji zawodnik z jakichkolwiek przyczyn nie 
zademonstruje swoich maksymalnych osiągnięć to obowiązkiem kierownika 
ekipy lub głównego trenera danej dyscypliny, jest zgłoszenie pisemne tej 
informacji do Delegata Technicznego lub Biura Zawodów zlokalizowanego na 
każdym obiekcie przy zawodach. W tym wypadku można prosić o 
zakwalifikowanie zawodnika do grup startowych do finałów nie na podstawie 
wyników preeliminacji, ale na podstawie wyników zgłoszonych, przesłanych 
przed zawodami lub podać inny uaktualniony wynik, jaki jest osiągany przez 
zawodnika. 

 Jeśli organizator Igrzysk zaobserwuje brak stosowania zasady maksymalnego 
udziału przez któregoś ze sportowców podczas preeliminacji i/lub podziału 
na grupy, z zamiarem osiągnięcia korzystniejszego wyniku przy podziale na 
grupy, to mogą zostać nałożone określone sankcje na takiego zawodnika.  
Zaliczają się do nich: ostrzeżenie słowne skierowane do zawodnika i/lub 
trenera, skorygowanie grupy, do której został przypisany dany zawodnik, 
skorygowanie miejsca uzyskanego w tej grupie, dyskwalifikacja z udziału w 
danej konkurencji albo w całych zawodach. 

 

IDENTYFIKACJA ZAWODNIKA – NUMER STARTOWY  

Każdy zawodnik Igrzysk ma swój własny numer identyfikacyjny: 

 numer identyfikacyjny jest także numerem startowym,  
 numery startowe będą przekazane ekipom podczas rejestracji w dniu 

04.03.2020, ewentualnie podczas odprawy kierowników ekip w dniu 
04.03.2020  
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 dzięki numerom identyfikacyjnym i startowym można identyfikować 
zawodników zarówno na listach startowych, jak i w czasie startów na 
obiektach sportowych, 

 w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących numerów startowych 
prosimy o kontakt z Biurem Igrzysk, 

 zawodnik podczas startu we wszystkich elementach zawodów (oficjalny 
trening, preeliminacje, starty w grupach finałowych, ceremonie dekoracji) 
musi posiadać numer  startowy założony na zewnętrzne ubranie, 

 po zakończeniu Igrzysk prosimy kierowników ekip o dostarczenie kompletów 
numerów startowych do Biura Igrzysk (Piotr Rogalski - tel. 604 208279)  

 

KOMISJE SPORTOWE IGRZYSK: Regulaminowa, Odwoławcza  

 

W trakcie trwania Igrzysk, Komisje będą rozpatrywały złożone pisemnie, na 

specjalnym formularzu protesty.  Zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi 

Special Olympics w każdej dyscyplinie zostaną powołane Komisje Regulaminowe w 

danej dyscyplinie oraz Komisja Odwoławcza, która będzie mogła rozpatrywać 

apelacje od decyzji Komisji Regulaminowych. Apelację może składać na piśmie tylko 

Kierownik ekipy do 4 dni po zakończeniu Igrzysk (do biura Igrzysk na miejscu w 

Zakopanym lub do Biura Narodowego Olimpiad Specjalnych po Igrzyskach).  

 

Komisja Odwoławcza Igrzysk:  

 Róża Banasik Zarańska – Przedstawiciel Olimpiad Specjalnych Polska – 
Członek Komitetu Krajowego i Komisji Sportowej Komitetu Krajowego. 

 Malgorzata Strzałkowska – Przedstawiciel  komitetu organizacyjnego igrzysk 
– Kierownik Komisji Sportowej, Dyrektor ds. Sportu Stowarzyszenia  

 Grzegorz Kurkowski – Osoba dysponująca wiedzą z zakresu filozofii i 
standardów Olimpiad Specjalnych – Wiceprezes ds. Organizacji Komitetu 
Krajowego 

 Sylwia Myśliwiec - Osoba dysponująca wiedzą z zakresu filozofii i standardów 
Olimpiad Specjalnych, na Igrzyskach w Zakopanym kierownik ekipy OR 
Śląskie, odpowiadała za sport podczas Ogólnopolskich Letnich Igrzysk 2018 
w Katowicach 

 Jako osoba rezerwowa w przypadku gdy sprawa będzie dotyczyła ekipy OR 
Śląskie, Osoba dysponująca wiedzą z zakresu filozofii i standardów Olimpiad 
Specjalnych, na Igrzyskach w Zakopanym jest trenerem ekipy Wlkp Poznań. 

 

Komisja Regulaminowa do każdej dyscypliny:  

1. Przedstawiciel Olimpiad Specjalnych Polska – Delegat techniczny dyscypliny 

2. Główny sędzia danej dyscypliny 

3. Przedstawiciel organizatora  - Kierownik sportowy danej dyscypliny i/lub jego z-

ca. 

  

Komisja Podziału na Grupy (tworzenia grup) do każdej dyscypliny: 

1. Delegat techniczny danej dyscypliny.,        

2. Kierownik dyscypliny lub jego z-ca. 

3. Jeden  spośród 3 osób: Róża Banasik Zarańska (Członek Komitetu Krajowego i 

Komisji sportowej Komitetu Krajowego) lub Małgorzata Strzałkowska (Dyrektor ds. 

Sportu)  lub Piotr Rogalski (Główny Specjalista ds. Sportu). 
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NARCIARSTWO ZJAZDOWE 

 Kierownik dyscypliny: Katarzyna Strama 

 Delegat techniczny: Marcin Mielniczuk 

 Z-ca kierownika dyscypliny: Mariusz Kubicki 

 Obsługa sędziowska: Szkoła narciarska Strama 

 Organizatorzy: przedstawiciele Oddziału Regionalnego Lubuskie oraz 

pracownicy Szkoły narciarskiej Strama  

 Miejsce rozgrywania zawodów: Stacja narciarska „Suche” k. Poronina  - 7km 

od Zakopanego,  www. skisuche.com.  

 Uczestnicy: 80 zawodników  z 14 Oddziałów Regionalnych 

 
ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA 
 

 Konkurencje:  Slalom gigant,  Slalom Super Gigant.  
 Dwa poziomy zaawansowania (poziom określa komisja podczas treningu 

obserwowanego):  zaawansowany (Z) ,  średnio-zaawansowanym (Ś) .   
 Każdy zawodnik może brać udział w dwóch w/w konkurencjach, na jednym 

poziomie sprawności.   
 Delegat techniczny wraz z organizatorem narciarstwa zjazdowego ma prawo nie 

dopuścić do Igrzysk zawodników, którzy nie będą mogli sprostać wymaganiom 
konkurencji w czasie obserwacji, preeliminacji gdyż: 
 ich umiejętności techniczne nie będą wystarczające do bezpiecznego udziału 

w grupach o najniższych możliwościach, 
 stan techniczny sprzętu powoduje zagrożenie dla zdrowia startującego i 

innych. 
 Zawodnicy w ramach określonego dla nich poziomu zaawansowania 

umiejętności narciarskich, będą startowali na zróżnicowanej trasie na stoku 
narciarskim,  długość trasy i liczba bramek każdej konkurencji będzie 
zróżnicowana w zależności od poziomu zaawansowania zawodników. 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. pogoda, warunki śniegowe, 
uwarunkowania stoku, umiejętności zawodników) Delegat Techniczny wraz z 
organizatorem może podjąć decyzję o przeprowadzeniu zawodów na jednym 
poziomie sprawności.  

 
 

Sprzęt: W czasie treningów i zawodów zawodnicy muszą korzystać z własnego, 

dopasowanego sprzętu /buty, narty, kije oraz kask/. Zalecane jest, aby każdy 

zawodnik posiadał gogle narciarskie i  rękawice narciarskie. Organizator nie 

zapewnia kasków ochronnych dla zawodników. Każdy zawodnik na stoku, musi 

mieć założony kask ochronny zarówno podczas treningu jak i zawodów. 
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SERWIS NART  Na miejscu zawodów nie przewidujemy pomieszczenia do 

serwisowania nart. Na miejscu zawodów na terenie stacji narciarskiej Suche Ski jest 

wypożyczalnia i serwis, ale jest to usługa płatna. W miejscu zakwaterowania ekip 

znajdują się narciarnie, jednak nie są wyposażone w stoły i inne urządzenia do 

smarowania nart. 

Na terenie pensjonatów Maria, w pomieszczeniu garażowym pomiędzy 

Pensjonatem Maria 5 i Maria 3 jest pomieszczenie przeznaczone do serwisowania 

nart. Jednak zainteresowani trenerzy muszą posiadać pełne wyposażenie do 

realizacji serwisu wg. własnego zapotrzebowania, smary, żelazko, imadła itp.  

 
SPOSÓB PRZEBIEGU RYWALIZACJI  

 W ramach każdego poziomu umiejętności narciarskich odbędą się 
preeliminacje do każdej z dwóch konkurencji.  

 W preeliminacjach zawodnik wykona dwukrotnie przejazd na czas w ramach 
konkurencji, do której został zgłoszony (slalom gigant i super slalom gigant). 
O zakwalifikowaniu do finałowych grup sprawnościowych będzie decydował 
uzyskany lepszy czas z preeliminacji. Przewidywane jest przeprowadzenie 
oddzielnych  preeliminacji do każdej konkurencji, ale w uzasadnionych 
przypadkach (np. niesprzyjająca pogoda) jest również możliwe 
przeprowadzenie wspólnych preeliminacji dla dwóch konkurencji.  

 Zawodnik w czasie preeliminacji musi zaprezentować w pełni swoje 
umiejętności. W przypadku stwierdzenia przez Komisję dużych różnic w stylu 
zaprezentowanym w czasie obserwacji i preeliminacji, a przejazdami 
finałowymi, może dojść do dyskwalifikacji zawodnika. Komisja sędziowska 
ma prawo do dyskwalifikacji tych zawodników, u których różnica wyników 
pomiędzy preeliminacjami, a finałami przekroczy 15% - zawodnicy biorą 
udział w Ceremonii Dekoracji razem ze swoją grupą i otrzymują wstążkę 
uczestnictwa. W przypadku zmiany warunków atmosferycznych w finałach w 
stosunku do preeliminacji, będzie stosowana poprawka - korekta rezultatów 
uzyskanych w preeliminacjach /na podstawie przejazdu próbnego/. 

 Przejazdy finałowe w grupach sprawnościowych, w ramach każdego poziomu 
zaawansowania, odbędą się zgodnie z programem. O uzyskanym miejscu w 
finale, zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych, decydują następujące 
zasady i przepisy: 

 super slalom gigant składa się z  jednego przejazdu mierzonego czasem, 

 slalom gigant się z dwóch przejazdów, a  wynik to łączny czas obu 
przejazdów. 

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 21,     wersja: 28.02.2020 

 

 

KARNET NA WYCIĄG NARCIARSKI NA OBIEKT SPORTOWY: 

 Trener przed pierwszym korzystaniem z wyciągu  codziennie odbiera od 
organizatorów  właściwą dla swojej ekipy liczbę karnetów narciarskich (dla 
zawodników i jeżdżących na nartach trenerów) kwitując ich odbiór.  

 
 Na dany dzień obowiązuje przekazany karnet. W przypadku zgubienia 

karnetu organizatorzy nie dysponują zapasowa liczba karnetów i zawodnik 
lub trener będzie musiał dokupić karnet we własnym zakresie aby 
uczestniczyć w zawodach. 

 Po zakończeniu oficjalnych elementów zawodów w danym dniu trener jest 
zobowiązany do zwrotu karnetów organizatorom tej dyscypliny. W 
przypadku zgubienia karnety w danym dniu lub ich braku będzie 
zobowiązany do zwrotu kaucji za zgubiony karnet w wysokości 10 zł/sztuka. 

 

CEREMONIA DEKORACJI 

 Wszystkie Ceremonie Dekoracji planowane są do realizacji na Podium 
zlokalizowanym przy dolnej stacji wyciągu narciarskiego, tuż przy obiekcie 
sportowym w dniu 6 marca 2020, zgodnie z harmonogramem zawodów.   

 Organizatorzy z różnych przyczyn mogą zadecydować o przeniesieniu części 
Ceremonii Dekoracji do Namiotu przed Budynkiem Maria 5,  na dzień 7 marca 
2020, przed Ceremonią Zakończenia.  

 Zawodnik do Ceremonii Dekoracji musi mieć założony swój numer 
startowy!!!! i  być ubrany w strój sportowy.  

 Na podium wchodzimy bez sprzętu narciarskiego (narty, kijki, gogle)  i 
bez kasku!!!!. Buty dowolne – mogą być to buty narciarskie, ale ze 
względów bezpieczeństwa zachęcamy do ich zmiany. 

 

HARMONOGRAM  dot. narciarstwa zjazdowego  

Zaplanowane korzystanie ze stoku na trasach oznakowanych od lewej strony stojąc 

od dołu twarzą do  stoku A trasa sportowa  (za orczykiem najbardziej z lewej),  

B  trasa rodzinna (pomiędzy orczyk - las) ,   C  trasa główna (pod wyciągiem 
krzesełkowym) 
 
ZAWODNIK ZGŁASZA SIĘ 15 MIN. PRZED WYZNACZONYM TERMINEM STARTU W 
NAMIOCIE TWORZENIA GRUP POD LASEM PRZY GÓRNEJ STACJI WYCIĄGU 
KRZESEŁKOWEGO.  
 
04.03.2020 środa 
12:00-14:00 jazda obserwowana na wyznaczonym i odgrodzonym stoku, ustawione 

tyczki  
  slalom gigant lub jazda dowolna w zależności od decyzji Organizatora,  

obserwacja przejazdów zawodników przez 2 osoby w kolejności 
dowolnej, 
wg. kolejności w jakiej dojadą zawodnicy na stok 
Przewidywany do przejazdów stok A  ,  trasa sportowa 
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5.03 czwartek 
07.30 – 08.00 –  odprawa organizacyjna  z trenerami na stoku (karczma) 
08.00 – 09.00 rozgrzewka dla zawodników na stoku 
08.30 – 09.30 jazda obserwowana na wyznaczonym stoku A  (trasa sportowa) 

dla zawodników którzy nie byli obecni 4.03 i ocena poziomów 
 
Slalomy do  preeliminacji ustawione na dwóch trasach: B  i C                                                                                       

trasach: B  Trasa Rodzinna  
(średniozaawansowani) 
przewidywane ok. 60 zawodników 
 

C  Trasa Główna 
(zaawansowani) 
Przewidywane ok. 20 zawodników 

09.00 – 10.00 ZAPOZNANIE Z TRASĄ 
 

09.00 – 10.00 ZAPOZNANIE Z TRASĄ 

10.00 – 11.15   
preeliminacje  Slalom Gigant  przejazd 1 
11.15 – 12.30  
preeliminacje Slalom Gigant  przejazd 2 

10.15 – 10.45  
preeliminacje  Slalom Gigant  przejazd 1 
11.00– 11.30  
preeliminacje Slalom Gigant   przejazd 2 

Obiad  12.30 – 14.00 
 

Obiad  12.30 – 14.00 

14.00– 14.30 zapoznanie z trasą  
14.45 – 15.45  
preeliminacje  Super  Slalom Gigant  
przejazd 1 
15.45 – 16.45 
preeliminacje  Super  Slalom Gigant   
przejazd 2 

14.00 – 14.30 zapoznanie z trasą  
15.00 – 15.30  
preeliminacje  Super  Slalom Gigant  
przejazd 1 
15.30 – 16.00  
preeliminacje  Super  Slalom Gigant  
przejazd 2 

 
 
6.03 piątek 
08.00 – 08.30 rozgrzewka dla zawodników na stoku 
Slalomy - przejazdy finałowe w ramach grup sprawnościowych,  

trasach: B Trasa Rodzinna  
 (średniozaawansowani) 
przewidywane ok. 60 zawodników 

Trasa C Trasa Główna  
 (zaawansowani) 
Przewidywane ok. 20 zawodników 
 

08.30 – 09.30   
 ZAPOZNANIE Z TRASĄ 

08.30 – 09.30   
ZAPOZNANIE Z TRASĄ 

09.30 – 10.45  Slalom Gigant  przejazd 1 
 
10.45 – 12.15  Slalom Gigant  przejazd 2 
Jeśli się uda to ceremonia  dekoracji części 
grup, ale chyba nie będzie na to czasu 

09.45 – 10.15 Slalom Gigant  przejazd 1 
 
10.15 – 10.45  Slalom Gigant przejazd 2 
 
11.15 – 12.15 ceremonia dekoracji 

Obiad  12.30 – 14.00 
 

Obiad  12.30 – 14.00 

14.00– 14.30 zapoznanie z trasą  
14.30 -15.30 Super  Slalom Gigant  
przejazd 1 
15.45 – 17.00 Ceremonia Dekoracji 

14.00 – 14.30 zapoznanie z trasą  
14.30–15.00  Super Slalom Gigant 
przejazd  1  
15.30 -17.00 Ceremonia dekoracji 
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NARCIARSTWO BIEGOWE 
 

 Kierownik dyscypliny: Zofia Stefania Kiełpińska 

 Delegat techniczny: Barbara Sobańska 

 Z-ca kierownika dyscypliny: Agnieszka Czerwonka 

 Sędzia Główny: Robert Wicher 

 Obsługa sędziowska: Sędziowie delegowani przez Tatrzański Związek 
Narciarski  

 Organizatorzy: przedstawiciele Oddziału Regionalnego Świętokrzyskie 
oraz działacze sportowi  z  Zakopanego 

 Miejsce rozgrywania zawodów: Obiekty  OPO COS Zakopane: Stadion 
Lekkoatletyczny i trasy biegowe (www: zakopane.cos.pl). 

 Uczestnicy:  70 zawodników  z 10 Oddziałów Regionalnych 

 
 

HARMONOGRAM  dot. narciarstwa biegowego  

 

5.03 czwartek 

08.15 przyjazd ekip na obiekt,  

08.30 – 09.15 odprawa organizacyjna  z trenerami (pawilon Toru Lodowego) 

09.00 – 09.45 rozgrzewka dla zawodników  

10.00 -17.00 preeliminacje, w trakcie zawodów przerwa na posiłek 

 

6.03 piątek 

08.15 – 08.30 przyjazd ekip na obiekt,  

08.30 – 09.30 rozgrzewka dla zawodników  

10.00 - 17.00 starty w grupach sprawnościowych, w trakcie zawodów posiłek 

10.00 – 17.00 Ceremonia dekoracji po zakończonej rywalizacji 
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ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA 

 Zawodnik może startować tylko  na wybranym poziomie zaawansowania. 
Konkurencje 1 poziomu zaawansowania (dla zawodników o niskim poziomie 

sprawności):   

 Biegi na 50m i 100m techniką klasyczną.  
 W konkurencjach poziomu 1 mogą uczestniczyć zawodnicy, których wyniki 

nie przekraczają poniższych wartości (czyli mają wyniki gorsze niż): Bieg na 
50 m – limit czasowy 10 sekund, Bieg na 100m – limit czasowy 20 sekund. 

 Jeżeli zawodnik przekroczy limit czasowy w preeliminacjach, delegat 
techniczny może zadecydować o przesunięciu zawodnika do konkurencji z 
poziomu 2 co będzie się wiązało z uczestnictwem w preeliminacjach w tych 
konkurencjach.  

 W ramach poziomu 1 zawodnik może startować w dwóch konkurencjach. 
Konkurencje 2 poziomu zaawansowania:  

 Biegi na: 500m, 1km, 2,5 km, 5km,  
 W ramach poziomu 2 zawodnik może startować w trzech konkurencjach. 
 Technika dowolna  

 

SPOSÓB PRZEBIEGU RYWALIZACJI  

 Grupy sprawnościowe będą utworzone na podstawie preeliminacji. 

 Zawodnicy zgłoszeni do konkurencji: 50m, 100m, 500m, 1km, 2,5km będą 
startować w preeliminacjach na tych dystansach, do których zostali 
zgłoszeni.  

 Zawodnicy zgłoszeni do biegów na 5km, zostaną podzieleni na grupy 
sprawnościowe na podstawie czasu uzyskanego w biegu na 2,5 km.  

 Zawodnik może być zgłoszony, do maksymalnie trzech biegów spośród 
dystansów: 500m, 1km, 2,5km, 5km   

 Biegi na 50m, 100m /preeliminacje i finały/ będą odbywały się na prostej, ze 
wspólnego startu, w grupach sprawnościowych.  

 W czasie biegów preeliminacyjnych i finałowych  na dystansie 500m i więcej, 
zawodnicy będą startować w odstępach 30 sek. W biegach finałowych 
utworzone zostaną na podstawie wyników preeliminacji grupy 
sprawnościowe./max. 8 osobowych/. Zawodnicy w swojej grupie będą 
startowali ze wspólnego startu, jeśli na taki rodzaj startu pozwolą warunki 
śniegowe i organizacyjne, w przeciwnym razie będą startowali w odstępach 
30 sekundowych. 

 Komisja sędziowska /specjalistów/ ma prawo do dyskwalifikacji tych 
zawodników, u których różnica wyników pomiędzy preeliminacjami, a 
finałami przekroczy 15% - zawodnicy biorą udział w Ceremonii Dekoracji 
razem ze swoją grupą i otrzymują wstążkę uczestnictwa. W przypadku 
zmiany warunków atmosferycznych w finałach w stosunku do preeliminacji, 
będzie stosowana poprawka - korekta rezultatów uzyskanych w 
preeliminacjach /na podstawie biegu próbnego/. 
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SPRZĘT 

W czasie treningów i zawodów zawodnicy muszą korzystać z własnego, 

dopasowanego sprzętu do narciarstwa biegowego i muszą mieć ubrany na 

zewnętrznym stroju numer startowy. 

SERWIS NART   

Na miejscu zawodów nie przewidujemy pomieszczenia do serwisowania nart. W 

miejscu zakwaterowania ekip znajdują się narciarnie, jednak nie są wyposażone w 

stoły i inne urządzenia do smarowania nart. Na terenie pensjonatów Maria, w 

pomieszczeniu garażowym pomiędzy Pensjonatem Maria 5 i Maria 3 jest miejsce 

przeznaczone do serwisowania nart. Jednak zainteresowani trenerzy muszą 

posiadać pełne wyposażenie do realizacji serwisu wg. własnego zapotrzebowania, 

smary, żelazko, imadła itp.  

PRZYGOTOWANIE DO STARTU: Zawodnik zgłasza się do miejsca tworzenia grup 

(namiot) przygotowany do startu ze sprzętem narciarskim 15 minut przed 

wyznaczoną godziną startu. 

 

OBIEKT SPORTOWY   

 Na obiekcie przewidywane jest wyznaczenie oddzielnych i oznakowanych 
miejsc dla każdej ekipy na przechowywanie sprzętu podczas zawodów.  
Sprzęt zabieramy po zawodach do miejsca zakwaterowania. 

 Dla uczestników Igrzysk będzie udostępniony Pawilon Toru Lodowego  do 
wykorzystania w przerwach pomiędzy startami. Na Sali będzie miejsce 
odpoczynku, spożywania posiłku i oczekiwania na kolejne starty.  

 Do dyspozycji uczestników są zamykane szafki w korytarzu prowadzącym na 
Tor Lodowy – konieczność posiadania monety 2 zł aby zamknąć szafkę. Z 
szafek korzystamy tylko w czasie trwania zawodów, nie pozostawiamy tam 
rzeczy na okres nocny po pierwszym dniu zawodów.  

 

CEREMONIA DEKORACJI 

 Wszystkie Ceremonie Dekoracji planowane są do realizacji na Podium 
zlokalizowanym tuż przy obiekcie sportowym w dniu 6 marca 2020, 
bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji w danej grupie i konkurencji. Będzie 
to wspólne Podium dla dwóch dyscyplin: narciarstwa biegowego i biegu na 
rakietach śnieżnych.  

 Organizatorzy z różnych przyczyn mogą zadecydować o przeniesieniu części 
Ceremonii Dekoracji do Namiotu przed Budynkiem Maria 5,  na dzień 7 marca 
2020.  

 Zawodnik do Ceremonii Dekoracji musi mieć założony swój numer 
startowy!!!! i  być ubrany w strój sportowy. Na podium wchodzimy bez 
sprzętu narciarskiego (narty, kijki)!!!.  
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BIEG NA RAKIETACH ŚNIEŻNYCH: 

 

 Kierownik dyscypliny: Ewelina Mróz 

 Delegat techniczny: Henryk Ostrykiewicz 

 Sędzia Główny:  Piotr Korkosz 

 Obsługa sędziowska: sędziowie narciarstwa biegowego delegowani z 
Lubelskiego Związku Narciarskiego  

 Organizatorzy: przedstawiciele Oddziału Regionalnego Lubelskie  

 Miejsce rozgrywania zawodów: Obiekty  OPO COS Zakopane: Stadion 
Lekkoatletyczny (www: zakopane.cos.pl). 

 Uczestnicy: 80 zawodników z 13 Oddziałów Regionalnych 

 

HARMONOGRAM    

 

4.03 środa 

12.00 – 16.00 kontrola i znakowanie sprzętu – Namiot przed Pensjonatem 

Maria 5 

5.03 czwartek 

08.15 przyjazd ekip na obiekt,  

08.30 – 09.15 odprawa organizacyjna  z trenerami (pawilon Toru Lodowego) 

09.00 – 09.45 rozgrzewka dla zawodników  

10.00 -17.00 preeliminacje, w trakcie zawodów przerwa na posiłek 

 

6.03 piątek 

08.15 – 08.30 przyjazd ekip na obiekt,  

08.30 – 09.30 rozgrzewka dla zawodników  

10.00 -17.00 starty w grupach sprawnościowych, w trakcie zawodów przerwa 

na posiłek 

10.00 – 17.00 Ceremonia dekoracji po zakończonej rywalizacji 
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ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA 

Na zawodach będzie obowiązywał podział konkurencji na poziomy zaawansowania. 
Jeden startować tylko w konkurencjach na wybranym poziomie zaawansowania.  
 
Konkurencje 1 poziomu (dla zawodników o niskim poziomie sprawności):  

 Biegi na 50m i 100m – tylko dla zawodników o najniższym poziomie 
możliwości. Zawodnicy zgłoszeni do tej grupy konkurencji mogą startować 
tylko w tych dwóch konkurencjach. Nie mogą startować na dłuższych 
dystansach.  

 W konkurencjach poziomu 1 mogą uczestniczyć zawodnicy, których wyniki 
nie przekraczają poniższych wartości (czyli mają wyniki gorsze niż): Bieg na 
50 m - 15 sekund, Bieg na 100m - 30 sekund 

 Jeżeli zawodnik przekroczy limit czasowy w preeliminacjach, delegat 
techniczny może zadecydować o przesunięciu zawodnika do konkurencji z 
poziomu 2 co będzie się wiązało z uczestnictwem w preeliminacjach w tych 
konkurencjach.  

Konkurencje 2 poziomu zaawansowania:  

 Biegi na: 200m, 400m, 800m  
 Zawodnik może startować w trzech  konkurencjach  

 

SPOSÓB PRZEBIEGU RYWALIZACJI  

 Grupy sprawnościowe będą utworzone na podstawie preeliminacji.  
 Biegi na 50m, 100m /preeliminacje i finały/ będą odbywały się na prostej, ze 

wspólnego startu, w grupach sprawnościowych. 
 Biegi na 200m, 400m, 800m będą odbywały się na pętli 200m lub 400m, ze 

wspólnego startu, w grupach sprawnościowych, trasa może być 
zróżnicowana (proste, podbiegi, zejścia, łuki). 

 Komisja sędziowska /specjalistów/ ma prawo do dyskwalifikacji tych 
zawodników, u których różnica wyników pomiędzy preeliminacjami, a 
finałami przekroczy 15% - zawodnicy biorą udział w Ceremonii Dekoracji 
razem ze swoją grupą i otrzymują wstążkę uczestnictwa. W przypadku 
zmiany warunków atmosferycznych w finałach w stosunku do preeliminacji, 
będzie stosowana poprawka - korekta rezultatów uzyskanych w 
preeliminacjach /na podstawie biegu próbnego/. 

 

Sprzęt: W czasie treningów i zawodów zawodnicy muszą korzystać z własnego, 

dopasowanego sprzętu.  Przed zawodami odbędzie się kontrola sprzętu. 

Zawodnik podczas imprezy musi mieć ubrany na zewnętrznym stroju numer 

startowy. 

Rama rakiety nie może być mniejsza niż 17.78 cm x 50.8 cm. Pomiar będzie wzięty w 

najdłuższym i najszerszym miejscu rakiety. Pomiar będzie wykonany w dwóch 

wymiarach. Pomiar ramy rakiety śnieżnej nie będzie brany z krzywizn rakiety. 

Rakiety śnieżne powinny mieć na ramie przynajmniej dwa punkty oddalone od 

siebie o niemniej niż 17.78 cm (szerokość) i przynajmniej dwa punkty oddalone od 

siebie  o niemniej niż 50.8 cm (długość). Pomiary będą wykonane w dwóch prostych 

liniach, w dwóch prostopadłych wymiarach. Pozostałe uwarunkowania tak jak w 

przepisach. 
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PRZYGOTOWANIE DO STARTU 

 Zawodnik zgłasza się do miejsca tworzenia grup (namiot) przygotowany do startu 

ze sprzętem sportowym 15 minut przed wyznaczoną godziną startu. 

 

OBIEKT SPORTOWY   

 Na obiekcie przewidywane jest wyznaczenie oddzielnych i oznakowanych 
miejsc dla każdej ekipy na przechowywanie sprzętu podczas zawodów.  
Sprzęt zabieramy po zawodach do miejsca zakwaterowania. 

 Dla uczestników Igrzysk będzie udostępniony Pawilon Toru Lodowego  do 
wykorzystania w przerwach pomiędzy startami. Na Sali będzie miejsce 
odpoczynku, spożywania posiłku i oczekiwania na kolejne starty.  

 Do dyspozycji uczestników są zamykane szafki w korytarzu prowadzącym na 
Tor Lodowy – konieczność posiadania monety 2 zł aby zamknąć szafkę. Z 
szafek korzystamy tylko w czasie trwania zawodów, nie pozostawiamy tam 
rzeczy na okres nocny po pierwszym dniu zawodów.  

 

CEREMONIA DEKORACJI 

 Wszystkie Ceremonie Dekoracji planowane są do realizacji na Podium 
zlokalizowanym tuż przy obiekcie sportowym w dniu 6 marca 2020, 
bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji w danej grupie i konkurencji. Będzie 
to wspólne Podium dla dwóch dyscyplin: narciarstwa biegowego i biegu na 
rakietach śnieżnych.  

 Organizatorzy z różnych przyczyn mogą zadecydować o przeniesieniu części 
Ceremonii Dekoracji do Namiotu przed Budynkiem Maria 5,  na dzień 7 marca 
2020, przed Ceremonią Zakończenia.  

 Zawodnik do Ceremonii Dekoracji musi mieć założony swój numer 
startowy!!!! i  być ubrany w strój sportowy.  

 Na podium wchodzimy bez sprzętu sportowego  
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NOTATKI 
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