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MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

JUNIORÓW do lat 16 i SENIORÓW 
BIAŁKA TATRZAŃSKA, dn. 17-18.12.2022 

 
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW  

MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI 
 

KOMUNIKAT nr.1 
 
1.Cel imprezy:  

• Organizacja i popularyzacja narciarstwa w Polsce wśród Niesłyszących w Polsce. 

• Uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu 
życia. 

• Wyłonienie Mistrzowie Polski Juniorów, Seniorów (OPEN) Kobiet i Mężczyzn  
Niesłyszących na rok 2022. 

• Obserwacja i nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do przyszłej kadry 
narodowej Niesłyszących.                                                

• Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej  
i przeciwdziałania patologiom społecznym.  

• Integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport. 

• Przygotowanie do XX Zimowych Igrzysk Głuchych 
 
2.Organizator: Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3.Termin: 17-18 grudnia 2022 r.  
    
4.Miejsce zawodów:  Stacja Narciarska „Litwinka Grapa” w Czarnej Górze 
 
5.Zakwaterowanie:  Ośrodek „Pod Tatrami”, ul. Środkowa 59a, 34-405 Białka Tatrzańska  
 
6.Wyżywienie:  Ośrodek „Pod Tatrami”, ul. Środkowa 59a, 34-405 Białka Tatrzańska  
 
7.Uczestnictwo:   - udział biorą kluby zrzeszone w PZSN, 

       - do 45 osób, 
       - każdy zawodnik posiada ważne badania lekarskie 
 

8.Konkurencja:    

• slalom   

• slalom gigant  
w dwóch przejazdach wg obowiązujących przepisów „NRS” 

 

• Open kobiet  

• Open mężczyzn 

• juniorek do lat 16 

• juniorów do lat 16 
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9.Sprawy finansowe: organizator pokrywa koszty związane z organizacją zawodów tj.:  
zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, wynajem stoku, obsługę  
sędziowską, techniczną, medyczną, ubezpieczenie. 
- wszystkie kluby wpłacają po 50 zł kaucji (na odprawie  
technicznej), na poczet ewentualnych zniszczeń w hotelu. Po zdaniu  
pokojów kaucja zostanie zwrócona. 

 
Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży 
w ilości do 70%  i BUS do 50%. 

Faktura ma być wystawiona na:  
Polski Związek Sportu Niesłyszących,  
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, NIP: 946-263-87-76  

 
10.Nagrody: 

Miejsca od 1 do 3 – medale, statuetki lub puchary i dyplomy 
 
11.Zgłoszenia: zgłoszenia i listę imienną zawodników należy wysłać do 10.12.2022r. na adres 
PZSN (narciarstwo@pzsn.pl) na wypełnionym formularzu.  
 
Prosimy o podanie informacji (do 10.12.2022r.) o której godzinie będziecie w Białce 
Tatrzańskiej i ile dokładnie osób ostatecznie przyjedzie. Prosimy o poważne potraktowanie 
naszej prośby na adres PZSN: (narciarstwo@pzsn.pl) 
 
Uwaga:  odprawa techniczna odbędzie się w dniu 10.12.2022r. (sobota) o godz.20:00  
w sali konferencyjnej w pensjonacie „Pod Tatrami”, ul. Środkowa 49, 34-405 Białka Tatrzańska 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!! 
 
UWAGA ! 
Zawodnik musi posiadać sprzęt narciarski, bez sprzętu nie będzie dopuszczony  
do zawodów oraz nie będzie mógł korzystać z wyżywieniem i zakwaterowania. 
 

12.Postanowienia końcowe: 

• Komisję sędziowską powołuje Małopolski Okręgowy Związek Narciarski. 

• W sprawach nieokreślonym regulaminem oraz innymi przepisami decyzje podejmuje  
wg kompetencji: Naczelnik zawodów w porozumieniu z sędzią głównym. 

• Organizator zawodów oraz ośrodek narciarski nie odpowiada za rzeczy pozostawione  
na stoku. 

 
PROGRAM: 

 
Sobota, dn.17.12.2022r. 
Od g.15:00 - zakwaterowanie, przebranie się na narty wyjazd na trening 
g.14:00-17:00 – trening na stoku Litwinka Grapa. Zbiórka na dolnej stacji wyciągu  

   krzesełkowego. UWAGA ! Karnety na trening kupują zawodnicy indywidualnie. 
g.17:00-18:00 – obiadokolacja 
g.20:00  – odprawa kierowników drużyn i losowanie numerów 
 
Niedziela, dn.18.12.2022r. 
g.08:00  – śniadanie 
g.09:00  - wyjazd na zawody 
g.09:15  – oglądanie trasy 
g.10:00  – start do pierwszego przejazdu (slalom gigant) 
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g.11:00  – start do drugiego przejazdu (slalom gigant) 
g.12:00-13:00 - przerwa 
g.14:00  – start do pierwszego przejazdu (slalom) 
g.15:00  – start do drugiego przejazdu (slalom) 
g.16:00  – rozdanie nagród 
g.17:00-18:00 – obiadokolacja  
g.17:00-18:00 – wyjazd 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu imprezy. 
 

WIZUALIZACJA TRAS 
Miejsce zawodów:  Stacja Narciarska „Litwinka Grapa” w Czarnej Górze 

      
 

PENSJONAT „POD TATRAMI” 
ul. Środkowa 59a, 34-405 Białka Tatrzańska 

   
 
 

Serdecznie Zapraszamy do Białki Tatrzańskiej 
 

Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wielu sportowych emocji,  
osiągnięcia jak najlepszych wyników, i wielu niezapomnianych wrażeń. 

 
 
 


