[WYTYCZNE SPORTOWE KOMISJI INLINE ALPINE NA
SEZON 2019] 16 kwietnia 2019

Wytyczne sportowe Komisji Inline Alpine
na sezon 2019
1. Kategorie wiekowe
Kategoria wiekowa
Rok urodzenia :

Junior/ka Junior/ka Junior/ka Junior/ka Junior/ka
Junior/ka
A
B
C
D
E
F
1979 i starsi 2001-1980 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010 -2011 2012 i młodsze
Masters

Senior/ka

2. Licencje zawodnicze
a.
b.
c.

Licencję zawodniczą wydaje Polski Związek Sportów Wrotkarskich na wniosek
zawodnika.
Regulamin licencji zawodnika oraz wzór wniosku o wydania licencję dostępny
jest na stronie PZSW (www.pzsw.org).
PZSW może odmówić wydania licencji zawodniczej jeżeli w stosunku do
zawodnika orzeczona została kara dyscyplinarnego zawieszenia/odebrania
licencji zawodnika.

3. Ranking
a.

b.
c.

Ranking prowadzony jest przez Komisję Inline Alpine na podstawie wyników
zawodów krajowych wpisanych do kalendarza zawodów Komisji Inline Alpine
oznaczonych jako zaliczane do rankingu.
W rankingu uwzględniani są zawodnicy, którzy w dniu startu posiadali ważną
licencję zawodniczą.
Zasady punktacji oraz prowadzenia rankingu opisane zostały w dokumencie
Zasady obliczania Punktów Rankingowych Inline Alpine (PRIA).

4. Kalendarz zawodów
a.

b.
c.
d.

Komisja Inline Alpine prowadzi i udostępnia w sposób zwyczajowo przyjęty
oficjalny kalendarz zawodów Inline Alpine w Polsce z zaznaczeniem zawodów
zaliczanych do Rankingu Krajowego.
Zawody wpisane do kalendarza zawodów rozgrywane są zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Komisji Inline Alpine.
Na wniosek Organizatora, zawody mogą być zaliczone przez Komisję Inline
Alpine do rankingu krajowego.
W przypadku zawodów zaliczanych do rankingu krajowego, jeżeli Organizator
przewidział limity startowe, o przyznaniu prawa startu decyduje pozycja
zawodnika na liście rankingowej w ostatnim dniu zapisów. W przypadku
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e.
f.

g.

h.

zawodów z limitem startowym nie zaliczanych do rankingu krajowego
Organizator ma prawo ustalenia własnych zasad przyznawania prawa startu.
Wysokość opłaty startowej w zawodach zaliczanych do rankingu krajowego
nie może być wyższa niż 50 PLN.
Zawody wpisane do kalendarza zawodów mogą być rozgrywane:
- w podziale na kategorie wiekowe oraz płeć zawodników
- w podziale na grupy : masters, seniorzy i juniorzy, juniorzy A/B/C/D/E/F
oraz płeć zawodników
- w podziale na płeć zawodników bez podziału na kategorie wiekowe
- dla wskazanych przez Organizatora kategorii wiekowych z podziałem według
płci zawodników
Komisja Inline Alpine przyznaje Organizatorom prawo do rozgrywania imprez
w randze :
- Mistrzostwa Polski;
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (juniorzy B/C)
- Akademickie Mistrzostwa Polski
- Puchar Dzieci PZSW w Inline Alpine (juniorzy D/E)
- Puchar Polski
Dla organizacji zawodów międzynarodowych znajdują zastosowanie
odpowiednie przepisy Federation Internationale de Roller Sports Roller
Alpine&Downhill (FIRS-RAD).

5. Kadra Narodowa
a.

b.
c.
d.

e.

f.

Za powołania do składu Kadry Narodowej oraz jej bieżące funkcjonowanie
odpowiada wyznaczony przez Komisję Inline Alpine Koordynator Kadry
Narodowej.
Koordynator Kadry Narodowej prowadzi kalendarz startów, oficjalnych
treningów i zgrupowań Kadry Narodowej.
Zawodnik powołany do Kadry Narodowej musi posiadać ważną licencję
zawodnika.
Kadra Narodowa powoływana jest w składzie do 12 kobiet i do 12 mężczyzn,
przy czym zaleca się, aby nie mniej niż 3 kobiety i nie mniej niż 3 mężczyzn
było zawodnikami z roczników 2002 lub młodszych (juniorzy A/B/C)
Podstawowe kryteria powołania do Kadry Narodowej:
- do 6 zawodnik(ów/czek) z najlepszymi punktami FIRS-RAD WR SL
- do 4 zawodnik(ów/czek) z najlepszymi wynikami w rywalizacji krajowej w
sezonie 2018 na podstawie rankingu krajowego
- do 2 zawodnik(ów/czek) wskazanych przez Koordynatora Kadry Narodowej
(„dzika karta”) na podstawie oceny własnej z uwzględnieniem prezentowanej
formy sportowej, zaangażowania w trening oraz starty krajowe i zagraniczne,
perspektywy dalszego rozwoju sportowego, innych czynników.
Koordynator Kadry Narodowej może dokonać zmian w składzie Kadry
Narodowej w przypadku, gdy członek Kadry :
- odniósł długotrwałą kontuzję uniemożliwiającą starty w zawodach,
- bez istotnej przyczyny odmawia udziału w zawodach, oficjalnych treningach
i zgrupowaniach Kadry Narodowej
- w sposób istotny pogorszył osiągane wyniki sportowe
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- został ukarany za przewinienie dyscyplinarne, wskazane w Regulaminie
Sportowym KIA lub regulaminie FIRS-RAD.
Zmiana dokonywana jest zgodnie z odpowiednio punktami (5.d) lub (5.e)
wytycznych.
6. Starty zagraniczne
a.

b.

c.
d.

e.

Zgłoszenia do zawodów zagranicznych z limitem startowym prowadzi na
wniosek zawodnika lub Koordynatora Kadry Narodowej Komisja Inline Alpine.
Zgłoszenia do zawodów zagranicznych bez limitu startowego mogą być
dokonywane przez zawodnika/trenera.
Zgłoszenie do startu zagranicznego z limitem startowym możliwe jest
wyłącznie dla zawodnika posiadającego ważną licencję zawodniczą. Uwaga!
Zgodnie z wytycznymi FIRS organizator zawodów międzynarodowych może
odmówić zgłoszenia zawodnikom nie posiadającym licencji krajowych także w
przypadku zawodów bez limitu startowego ale zaliczanych do rankingów
światowych.
Starty zagraniczne odbywają się na koszt własny zawodników.
Zawodnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej w FIRS-RAD
oraz opłaty wpisowej za start według zasad określonych przez organizatorów
zawodów i/lub FIRS-RAD.
W przypadku obowiązywania limitu zgłoszeń dla Polski, pierwszeństwo
zgłoszenia na zawody, do wyczerpania limitu, mają w kolejności :
1)
dla zawodów rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu
Świata oraz innych zawodów zaliczanych do klasyfikacji World Ranking
FIRS-RAD :
- zawodnicy będący w dniu zgłoszenia w składzie Kadry Narodowej
- zawodnicy posiadający w dniu zgłoszenia wyższą pozycję na liście
rankingowej w dyscyplinie, w której zostaną rozegrane zawody(SL/GS)
- zawodnicy posiadający w dniu zgłoszenia niższe punkty w rankingu
FIRS-RAD WR w dyscyplinie, w której rozegrane zostaną zawody
(SL/GS)
2)
dla innych zawodów międzynarodowych :
- zawodnicy posiadający niższe Punkty Rankingowe Inline Alpine w
dyscyplinie, w której rozegrane zostaną zawody (SL/GS).

7. Organizacja zawodów w randzie Mistrzostw Polski
a.

W sezonie 2019 planowane są następujące imprezy w randze Mistrzostw
Polski:
- Otwarte Mistrzostwa Polski (Polish Open Championships); zawody
zaliczane do rankingu krajowego w dyscyplinie SL, bez podziału na kategorie
wiekowe z podziałem na płeć, start dla zawodników posiadających polską
licencję zawodniczą lub inną uznawaną przez FIRS-RAD. Tytuł Mistrza Polski
zostaje przyznany najlepszemu zawodnikowi/zawodniczce z polską licencją
zawodniczą;
- Otwarte Mistrzostwa Juniorów oraz Dzieci i Młodzieży; zawody nie
zaliczane do rankingu krajowego, w dyscyplinach SL i GS, z podziałem na
kategorie wiekowe Junior A, B, C, D, E, F z podziałem na płeć. Tytuł Mistrza
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Polski w danej kategorii wiekowej przyznawany jest najlepszemu
zawodnikowi/zawodniczce posiadającym obywatelstwo polskie;
- Akademickie Mistrzostwa Polski; zawody nie zaliczane do rankingu
krajowego, w dyscyplinie SL, zawody bez podziału na kategorie wiekowe, z
podziałem
na
płeć,
ograniczone
do
zawodników
będących
studentami/uczniami szkół policealnych, szkół wyższych i uczelni wyższych w
Polsce i zagranicą. Tytuł Akademickiego Mistrza Polski zostaje przyznany
najlepszemu zawodnikowi/zawodniczce posiadającym obywatelstwo polskie.
- Puchar Polski – zawody zaliczane do rankingu krajowego w dyscyplinie
SL, z podziałem na kategorie wiekowe z podziałem na płeć, start dla
zawodników posiadających polską licencję zawodniczą. W zawodach Pucharu
Polski prawo startu mają zawodnicy/czki z zagranicy według zasady, że
startują po ostatnim polskim zawodniku.
8. Przepisy dopingowe
a. Zawodnik posiadający licencję zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
dopingowych zgodnie z regulacjami PZSW oraz FIRS-RAD.
9. Dodatkowe wytyczne
a. Ze względu na rozwój dyscypliny Inline Alpine w Polsce na potrzeby zawodów
krajowych wprowadza się obniżone limity wymagań organizacyjnych :
- SL – nachylenie 4-15%, 20-60 tyczek
- GS – nachylenie 4-10%, 15-35 bramek
- PSL – nachylenie 4-15%, 15-35 tyczek
b. Organizator zawodów krajowych ma obowiązek zabezpieczenia trasy jednakże
nie istnieje obowiązek wygrodzenia/zabezpieczenia trasy na całej jej długości.
Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca wyjątkowo niebezpieczne.
c. W przypadku zawodów w kategoriach Junior E/F zaleca się obniżenie startu
jednak tak, aby czas przejazdu zawodników w tych kategoriach był nie krótszy
niż 20 sek.
d. Sędzią Głównym zawodów krajowych, zaliczanych do rankingu krajowego
musi być osoba posiadająca ważną licencję sędziowską.
e. Organizator zawodów krajowych, zaliczanych do rankingu krajowego powinien
przekazać Komisji Inline Alpine, w terminie do 2 dni od dnia rozegrania zawodów
wyniki oficjalne.
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