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Witamy wszystkich, zaangażowanych w rozwój polskiego Inline Alpine, w Nowym Roku!
Jesteśmy pełni wiary w sukcesy naszych kadrowiczów oraz postępy młodych zawodników i
zawodniczek wrotkarstwa alpejskiego, których w 2018 będziemy podziwiać na polskich i
zagranicznych asfaltach.
Witamy w pierwszym numerze Biuletynu Komisji Inline Alpine, za pośrednictwem którego będziemy
przekazywać Państwu najważniejsze komunikaty. Niezmiennie, naszym bieżącym kanałem
informacyjnym, często mniej „formalnym”, będzie fanpage Inline Alpine Poland na Facebooku.
Jak od razu zauważycie, kolejny rok z rzędu chcemy rozwijać naszą dyscyplinę przede wszystkim z
Waszą pomocą – stąd konkursy na poszczególne funkcje oraz, tak jak w ubiegłym roku, zaproszenie
do współtworzenia Pucharu Polski. Zapraszamy do lektury Biuletynu oraz do jego udostępniania!

1. Kalendarz zawodów 2018
Pod tym linkiem znajdziecie Państwo ramowy kalendarz startowy na rok 2018:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mIpnkKnCGyOKqyaRMUjtBQCZsoZD5yJCSt2WFf
c-eGg/edit?usp=sharing
Kluby, zainteresowane organizacją zawodów Pucharu Polski, zapraszamy do składania
propozycji na adres biuro@inlinealpine.pl. Aplikacja powinna zawierać następujące dane:
- proponowana data,
- konkurencja,
- organizator,
- miejsce,
- charakterystyka ulicy (nachylenie, długość, szerokość) ,
- zdjęcia proponowanego miejsca zawodów (start, meta),
- proponowana forma zabezpieczenia trasy.
- informacja o zabezpieczeniu medycznym.
Aplikacje przyjmowane są do 28 lutego 2018 r..
Kalendarz Pucharu Polski, po zweryfikowaniu zgłoszeń, zostanie opublikowany do 15 marca
2018 r.
2. Skład Komisji IA
Uchwałą zarządu Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich skład Komisji Inline Alpine
powiększył się o Monikę Blicharz-Gmur, która będzie odpowiedzialna za koordynację działań
Komisji związanych ze współpracą z partnerami strategicznymi, sponsorami i instytucjami.
3. Funkcja trenera Kadry Polski - konkurs

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZSW nr 4/12/2017 wkrótce zostaną ogłoszone konkursy na
trenerów kadr PZSW, w tym również trenera Kadry Polski w inline alpine. Więcej informacji
opublikujemy na fanpage’u KIA, jak tylko zostaną one opublikowane na stronie PZSW.

4. Kadra Polski – kierownik drużyny
Skład Kadry Polski powiększył się o funkcję kierownika drużyny, którą pełnić będzie Maciej
Bartkowski. Podczas zawodów zadaniem kierownika drużyny będzie:
- uczestniczenie w spotkaniach kapitanów,
- odbieranie numerów startowych,
- zabezpieczanie materiału video w celach szkoleniowych oraz pod kątem ew. protestów,
- zgłaszanie protestów.
W przypadku nieobecności na zawodach kierownika drużyny, powierza on tę funkcję
tymczasowo innej osobie, na czas konkretnego startu.
5. Funkcja koordynatora regionalnego
Zapraszamy wszystkie środowiska do składania propozycji personalnych, dotyczących
funkcji koordynatora regionalnego. Koordynatorzy regionalni będą wspierali prace Komisji
Inline Alpine w terenie. Do ich zadań należeć będzie:
- tworzenie bazy miejsc startowych i treningowych w regionie,
- pomoc organizacyjna przy tworzeniu zawodów oraz zgrupowań w regionie,
- tworzenie rekomendacji dla koordynatora Kadry Polski.
Propozycje personalne dot. funkcji:
- koordynatora regionalnego na Małopolskę;
- koordynatora regionalnego na Śląsk, Dolny Śląsk oraz Opolskie;
- koordynatora regionalnego na Wielkopolskę;
- koordynatora regionalnego na Świętokrzyskie i Podkarpackie
prosimy składać na adres biuro@inlinealpine.pl do 15 lutego 2018 r.

7. Puchar Świata w Polsce – data
W dniach 7-8 września 2018 r. na ul. Agrykola w Warszawie odbędzie się finał Pucharu
Świata.
W piątek przeprowadzone zostaną Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, zaś w sobotę – finał
World Cupu. W sobotni wieczór, po ostatecznych rozstrzygnięciach w klasyfikacji generalnej,
odbędzie się ceremonia zakończenia cyklu Pucharu Świata.
8. Reprezentanci Polski w Pucharze Świata – podsumowanie sezonu 2017
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem ze startów Polaków w
najważniejszych zawodach 2017 roku, autorstwa Krzysztofa Komarowskiego:
http://pzsw.org/2018/01/21/starty-polakow-ps-2017-inline-alpine-sprawozdanie/

9. Zlot Inline Alpine
Najbliższy zlot inline alpine odbędzie się pod koniec sezonu 2018, przy okazji finału Pucharu
Polski - tak, aby wykorzystać przybycie całego środowiska na ostatnie zawody w sezonie.
Tym samym, klub, przeprowadzający zawody będzie jednocześnie współorganizatorem
Zlotu. Prosimy o wzięcie tego pod uwagę przy składaniu aplikacji.
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