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                                             Regulamin   
                            XIX Paraspartakiady  

                            Śląska i Zagłębia 

                              Osób Niepełnosprawnych 
 
 

I. CEL 
 

1. Propagowanie i popularyzacja rekreacji sportowej jako skutecznego środka rehabilitacji 
2. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie 
3. Rozwijanie umiejętności pokonywania skutków choroby i kalectwa w życiu osobistym i 

społecznym poprzez sport 
4. Wpajanie nawyku do czynnego uprawiania rekreacji ruchowej 
5. Podnoszenie sprawności ogólnej i poprawienie koordynacji nerwowo  - mięśniowej 

 

II.   Uczestnictwo   
 

W Paraspartakiadzie mogą startować osoby niepełnosprawne wraz z niezbędnymi opiekunami ze 
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków wychowawczych, Zespołów 
Szkół Specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej, DDPS z terenu 
województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego. Drużyny mogą liczyć 
maksymalnie do 10 zawodników oraz maksymalnie do 40% opiekunów w stosunku do ilości 
zgłoszonych zawodników. Dopuszcza się wystawienie kilku drużyn z danego ośrodka. 
Uwaga!. Osoby  startujące w Paraspartakiadzie muszą posiadać aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne  (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS; 
KRUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).  
Orzeczenia o kształceniu specjalnym nie upoważniają do uczestnictwa w zawodach. 
 

III.   Kategorie wiekowe dla zawodników (dziewcząt i chłopców) 
 

 A. I kat. Dziewczęta szkoła podstawowa (do 13 lat) 

 A. I kat. Chłopcy szkoła podstawowa (do 13 lat) 
 

 B. II kat. Dziewczęta gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (do 20 lat) 

 B. II kat. Chłopcy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (do 20 lat) 
 

 C. III kat. Kobiety powyżej 20 lat 

 C. III kat. Mężczyźni powyżej 20 lat 
 

 D.IV kat. Dziewczęta (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) 

 D.IV Kat. Chłopcy (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) 
 

Uczestnik może wziąć udział w każdej z danych konkurencji rozgrywanych w ramach 
Paraspartakiady w swojej grupie wiekowej.  
  
IV.  Zgłoszenia 
 

1. Karty zgłoszeń z danymi  uczestników zawodów tj: 
a) dla osób niepełnosprawnych chodzących - załącznik nr 1 do regulaminu  
b) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - , załącznik nr 

1A do regulaminu 

należy przesłać   
1. faksem fax. 032/262-27-67, e-mail : kontakt@liceumzamoyski.pl,   pocztą,  lub osobiście do 

siedziby V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana 
Zamoyskiego ul Czapińskiego 8 w Dąbrowie  Górniczej  

2. mailem  do głównego organizatora tj. Stowarzyszenia NEURON  neuron01@o2.pl  
w terminie do 22 listopada 2018.   

mailto:kontakt@liceumzamoyski.pl
mailto:neuron01@o2.pl
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2. Do karty zgłoszeń należy obowiązkowo dołączyć od każdego uczestnika zawodów   : 
a) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem. Brak aktualnego orzeczenia spowoduje, że zawodnik nie zostanie 
dopuszczony do udziału w zawodach, a organizacja zgłaszająca zostanie obciążona 
kosztami uczestnictwa. 

b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2 do regulaminu 
c) zgodę na wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 3 do regulaminu 

3. Dokumenty wyszczególnione w pkt.1;2 należy w celu rejestracji dołączyć razem..Brak 
któregoś z w/w dokumentów spowoduje odrzucenie zgłoszenia uczestnika zawodów. 
Dopuszcza się możliwość dostarczenia kserokopii orzeczeń od uczestników w dniu zawodów, 
pod warunkiem, że przy zgłoszeniu dołączone będzie oświadczenie od zgłaszającego, że 
zgłoszeni uczestnicy (lista imienna) maja aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze 
stopniem niepełnosprawności. 

4. Dodatkowe informacje dotyczące zgłaszania uczestników do zawodów sportowych udziela : 
a) V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana 

Zamoyskiego – sekretariat szkoły nr tel. 32/ 262-37-58 
b) Stowarzyszenie „NEURON” – kierownik projektu nr tel. 609 500812;   

mail:neuron01@o2.pl;  
5. W przypadku osób niepełnosprawnych niepełnoletnich załącznik nr 2 i 3 podpisują 

prawni opiekunowie lub inne osoby będące ich opiekunami. 
 

V. Transport 
 

Uczestnicy zawodów przybywają do hali sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej ul. Aleja Róż 3, 
w  której przeprowadzone zostaną zawody,  na własny koszt.  Z braku środków finansowych 
organizator nie ponosi kosztów transportu uczestników. 
 

VI . Wyżywienie 
 

1. Organizator zabezpiecza dla wszystkich uczestników zawodów (osoba niepełnosprawna, 
opiekunowie) wyżywienie, na które składa się : 
a) drobny poczęstunek ( bułka drożdżowa lub pączek oraz napój) 
b) ciepły posiłek oraz picie (herbata, kawa, woda) 

2. Zawodnicy oraz opiekunowie otrzymują przy rejestracji bony upoważniające ich do 
skorzystania z wyżywienia, o którym mowa w pkt.1. 

 

VII.  Ubiór 
 

1. Każdy uczestnik Paraspartakiady powinien startować w stroju i obuwiu sportowym (za 
wyjątkiem osób, którym stan zdrowia na to nie pozwala).  

2. Każdy zawodnik na czas imprezy otrzymuje numer startowy, który podlega zwrotowi do 
organizatora.. Nie zwrócenie numeru startowego spowoduje obciążenie kosztami jego 
wartości. 

3. Tablice informacyjne z nazwą instytucji którą reprezentują  zabezpieczają we własnym 
zakresie jednostki zgłaszające zawodników. W przypadku braku takiej tablicy ośrodki 
zgłaszające winny o tym fakcie poinformować organizatora w celu przygotowania tablicy 
informacyjnej zastępczej. 

4. Wszyscy uczestnicy Paraspartakiady muszą posiadać zmienne obuwie sportowe aby 
mogli wejść na płytę główną hali sportowej. 

 

VIII. Ubezpieczenie, opieka lekarska 
 

Wszystkie koszty związane z  
1. ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zawodów,  
2. opiekę lekarską i pielęgniarską za czas trwania zawodów  

pokrywa organizator  imprezy..  

 
IX. RODZAJ  KONKURENCJII SPORTOWYCH 
 

W trakcie zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje sportowe 
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TOR  PRZESZKÓD – kategoria wiekowa A; B; C 
RZUTY RINGO  kategoria wiekowa A; B 
DART  kategoria wiekowa C 

 

Dodatkowe konkurencje dla wszystkich osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (bez 
podziału osobowego i grupy wiekowej )  

 

WYŚCIG PO TORZE PRZESZKÓD NA CZAS 
RZUTY DO CELU 
 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany konkurencji sportowych, dostosowując je do 
możliwości samych uczestników. 

 

X.  PUNKTACJA  I  NAGRODY 
 

1. Pierwsze trzy miejsca w konkurencjach sportowych są punktowane następująco : 
- I miejsce –   5 punktów 
- II miejsce –  3 punkty 
- III miejsce – 1 punkt 

2. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach sportowych indywidualnych    zawodnicy 
otrzymują dyplom, puchar, nagrodę rzeczową.  

3. Za uzyskanie najwyższej liczby punktów w klasyfikacji generalnej organizatorzy przyznają 
dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe dla najlepszych trzech ośrodków  bez podziału na 
kategorie wiekowe. 

4. Dodatkowe konkurencje indywidualne dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich nie będą zaliczane do klasyfikacji generalnej. 

5. Każdy zawodnik za uczestnictwo w zawodach sportowych otrzymuje pamiątkowy   medal. 
6. Organizator zabezpiecza dodatkowo nagrody pocieszenia dla uczestników zawodów, które 

będą rozdawane w formie loterii fantowej poprzez losowanie numerka, który każdy uczestnik 
otrzyma podczas rejestracji. 

7. W przypadku, kiedy zawodnik, zawodniczka lub drużyna nie odbierze nagrody w czasie 
trwania Paraspartakiady nagrody należy odebrać w terminie do 7 dni  osobiście lub przez 
upoważnioną osobę w siedzibie organizatora po wcześniejszym uzgodnieniu.. Nie odebranie 
nagród w wyznaczonym terminie  spowoduje, że pozostają one do dyspozycji organizatora. 
Organizator może przekazać w/w nagrody podczas innych imprez sportowych 
organizowanych dla osób niepełnosprawnych, których będzie organizatorem, bądź zatrzymać 
jako pamiątkę ,a zarazem eksponat podczas różnych wystaw czy prezentacji organizatora. 

8. Zawodnicy są zobowiązani do podchodzenia na podium z zawieszonym na sobie 
numerem startowym. 

    
XI.  BIURO ZAWODÓW  

 

1. Kierownicy ekip po przybyciu do hali sportowej są zobowiązani do kontaktu z biurem 
zawodów w celu: 
a) rejestracji uczestników / ekipy 
b) odebranie numerów startowych dla zawodników oraz losów do nagród pocieszenia 
c) odebranie bonów na drobny poczęstunek, oraz ciepły posiłek 

2. Biuro zawodów czynne będzie w dniu organizacji XIX Paraspartakiady Śląska i Zagłębia 
Osób Niepełnosprawnych  w godzinach  od godz.730  do końca trwania zawodów.. 

3. Karty zgłoszeń zawodników oraz listy startowe będą do wglądu w biurze zawodów 
 
 

XII.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 

1. KOMISJA SĘDZIOWSKA  
 

a) W skład komisji wchodzą: sędzia główny zawodów oraz sędziowie poszczególnych 
konkurencji. Do pomocy sędziów przydzieleni zostaną wolontariusze. 

b) Z każdej konkurencji sportowej sporządzony zostanie protokół sędziowski podpisany przez 
sędziego danej konkurencji oraz sędziego głównego zawodów.  W/w protokoły będą 
podstawą do ustalenia pierwszych trzech miejsc w danej konkurencji  indywidualnej oraz 
do kwalifikacji zespołowej. 
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2. KOMISJA ODWOŁAWCZO -WERYFIKACYJNA  

 

a) W skład komisji wchodzą sędzia główny zawodów, sędzia danej konkurencji oraz   
dwóch  przedstawicieli  organizatora.  

b) Protesty, wszelkie kwestie sporne oraz sprawy dotyczące zawodów budzące 
wątpliwości i nieobjęte niniejszym regulaminem mogą być zgłaszane najpóźniej w 
ciągu 15 minut po zakończeniu danej konkurencji. Zgłoszenia dokonuje kierownik 
drużyny lub ich opiekun do sędziego głównego zawodów. 

c) Komisja podejmuje rozstrzygnięcia niezwłocznie zachowując bezstronność. 
 
 

3. POZOSTAŁE  
 

a. Zaistniałe podczas trwania zawodów wypadki, kontuzje należy zgłosić natychmiast  u 
sędziego danej konkurencji celem odnotowania w protokole zawodów, nie później niż w ciągu 
10 minut po zakończeniu konkurencji. 

b. Niezgłoszenie wypadku w oznaczonym terminie powoduje przeniesienie odpowiedzialności za 
zdarzenie na uczestnika i kierownika grupy. 

c. Obowiązkiem uczestników zawodów lub ich opiekunów jest posiadanie dokumentów  
stwierdzających tożsamość i okazanie ich na żądanie organizatora imprezy. 

d. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach jest zobowiązany do posiadania własnego stroju 
sportowego. 

e. Zawodnicy którzy nie są w stanie samodzielnie wykonać zadań mogą skorzystać z pomocy 
opiekuna. 

f. Zgłoszenie uczestników do udziału w zawodach jest równoznaczne  z przyjęciem Regulaminu 
XIX Paraspartakiady Śląska i Zagłębia Osób Niepełnosprawnych. 

g. Kierownictwo zawodów zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji całej ekipy oraz unieważnienie 
przyznanych miejsc, punktów i nagród w przypadku stwierdzenia niezgodności tożsamości 
zawodnika z okazanym przez niego dokumentem. 

h. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 
 

Załączniki do regulaminu :   
 

1. Karta zgłoszenia uczestników do udziału w zawodach sportowych - załącznik nr 1. 
2. Karta zgłoszenia uczestników poruszających się na wózkach inwalidzkich  do udziału w 

zawodach sportowych – załącznik nr 1A. 
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2 
4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 3 

 
 

Przedmiotowy projekt jest współfinansowany ze środków : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oraz środków współorganizatorów : 
 
 

na podstawie zlecenia realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy 3: wzrost 
aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, obejmującego 
następujące zadanie :Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich 
imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – umowa nr 
ZZO/000135/12/D 

 

na podstawie konkursu ofert na dotacje z budżetu miasta na realizacje 
proponowanych zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu, 
turystyki i rekreacji w 2018 roku – umowa nr WKS.272.2018 


