KOMUNIKAT
Mistrzostw Polski Młodzików, Juniorów i Kobiet w Goalballu
I. CEL
1. Wyłonienie najlepszych zespołów w 2021 r. w kategorii kobiet i mężczyzn (młodzików,
juniorów).
2. Propagowanie sportu niewidomych jako skutecznego środka rehabilitacji.
3. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych.
4. Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu.
5. Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych uczestników.
6. Popularyzacja goalball.
II. ORGANIZATOR
1. PZSN „Start” Warszawa;
2. WSSiRN „Start” Katowice.
III. TERMIN I MIEJSCE
Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów i Kobiet w Goalballu odbędą się w Ośrodku
Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 w dniach 05-07.11.2021 r.
Ekipy będą zakwaterowane w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle przy ul.
Olimpijskiej 1 oraz w hotelu „Willa Różana” przy ul. Różanej 3 w Wiśle. Wyżywienie
w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich. Przyjazd ekip powinien nastąpić w dniu
05.11.2021 r. do godziny 18:00 (kolacja).
Planowane zakończenie Turnieju w dniu 07.11.2021 r. o godzinie 16:00 (wyjazd po obiedzie).
Odprawa Techniczna rozpocznie się w dniu przyjazdu ekip o godzinie 20:30.
IV. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikami będą zawodnicy ze schorzeniami narządu wzroku,
2. Uczestnikami będą zawodnicy z obywatelstwem polskim,
3. Uczestnicy będą startować w kategorii kobiet i mężczyzn (w grupie juniorów i młodzików),
bez względu na miejsce nauki, zamieszkania czy zatrudnienia, posiadający schorzenie
odpowiadające grupie B1, B2, B3 (wg klasyfikacji IBSA).
B1 - całkowicie niewidomi oraz z poczuciem światła, ale bez rozpoznania przedmiotów lub
ich zarysów bez względu na kierunek i odległość.
B2 - ze zdolnością rozpoznawania przedmiotów lub ich zarysów, ostrość wzroku 2/60 i/lub
ograniczenie pola widzenia w zakresie 5 stopni.

B3 - ze wzrokiem o ostrości od ponad 2/60 do 6/60 i/lub ograniczeniem pola widzenia od 5 do
20 stopni.
Kobiety mogą brać udział również w rozgrywkach męskiej ligi. W trakcie meczu na boisku
może przebywać jedna kobieta na drużynę.
*Zawodnicy,
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międzynarodowego klasyfikatora medycznego z IBSA otrzymali status „NE”, nie mogą brać
udziału w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w goalballu.
4. Tytuły Mistrza Polski będą wyłonione w trzech grupach:
● Juniorzy – zawodnicy z rocznika 2000-2004
● Młodzicy – zawodnicy z rocznika 2005 i młodsi
● Kobiety – zawodniczki bez ograniczeń wiekowych
5. Reprezentacja może się składać maksymalnie z 7 osób, np.: (6 zawodników + 1 osoba
z obsługi, np. trener, kierowca, opiekun)
*organizator turnieju zastrzega sobie prawo do redukcji zgłoszeń w przypadku
niewystarczającej ilości miejsc do zakwaterowania
6. Warunkiem dopuszczenia zawodników do uczestnictwa w turnieju jest posiadanie:
●aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej o braku
przeciwwskazań do gry w goalball (w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu) dla
zawodników do 23. r.ż.; *dla zawodników powyżej 23. r.ż. nie ma wymogu przeprowadzania
takich badań, biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność
●ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Mistrzostw Polski
w Goalballu na 2021 rok, regulaminu hotelu i regulaminu obiektów sportowych.
Za szkody wyrządzone na terenie hotelu i obiektów sportowych odpowiadają (w tym
materialnie) opiekunowie/trenerzy poszczególnych ekip, ewentualnie jednostki delegujące.
Uczestników Mistrzostw obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wszelkich
środków odurzających podczas turniejów, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.
*kontrola uczestników będzie się odbywała według możliwości organizatora turnieju

V. PROGRAM ZAWODÓW
1. W trakcie zawodów zostaną przeprowadzone mecze wg rozlosowanej kolejności.
2. System rozgrywek:
→ w przypadku młodzików i juniorów: zgłoszone drużyny będą rywalizowały w swoich
grupach systemem „każdy z każdym”. Terminarz gier zostanie opracowany przed turniejem.
Zgłoszonym drużynom zostaną przypisane miejsca na podstawie klasyfikacji końcowej
z ubiegłego roku. Punkty zdobyte podczas turnieju zdecydują o zajętych miejscach.
→ w przypadku kobiet: zgłoszone drużyny będą rywalizowały ze sobą systemem „każdy
z każdym” na wszystkich trzech turniejach. Terminarz gier w lidze kobiet zostanie
opracowany przed każdym turniejem. Zgłoszonym drużynom zostaną przypisane miejsca na
podstawie klasyfikacji końcowej z ubiegłego roku. Suma punktów uzyskanych podczas trzech
turniejów będzie decydowała o zajętych miejscach i tytule Mistrza Polski Kobiet w Goalballu.
VI. PRZEPISY
1. Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów i Kobiet w Goalballu zostaną rozegrane zgodnie
z przepisami IBSA 2018-2021.
2. Na podstawie wyników uzyskanych w turnieju wyłonione zostaną zwycięskie zespoły oraz
ustalona kolejność wszystkich zespołów.
3. Drużyna żeńska musi wziąć udział co najmniej w dwóch z trzech turniejów.
4. Jeśli z jakiegoś powodu zgłoszona drużyna opuści rozgrywki, pozostałe drużyny otrzymają
3 punkty, bez zdobytych bramek (0:0).
VII. PUNKTACJA
Podczas Mistrzostw Polski Młodzików, Juniorów i Kobiet w Goalballu obowiązywać będzie
punktacja:
● za wygrany mecz 3 pkt.
● za remis 1 pkt.
● za przegrany mecz 0 pkt.
● za walkower 0 pkt. (0:3 stosunek punktów i 0:10 stosunek bramek)
Przy jednakowej ilości punktów decydować będzie:
1. różnica zdobytych i straconych bramek ze wszystkich spotkań,
2. liczba zwycięstw ze wszystkich turniejów,
3. liczba straconych goli ze wszystkich turniejów (drużyna, która ma mniej straconych goli,
jest wyżej w rankingu),
4. różnica zdobytych i straconych bramek z meczy bezpośrednich.

VIII. NAGRODY
1. Drużyny, które w wyniku rozegranych meczy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce
w swoich grupach, otrzymują puchary, a zawodnicy tych drużyn medale.
2. Podczas Mistrzostw Polski Młodzików, Juniorów i Kobiet w Goalballu będzie prowadzona
klasyfikacja na:
a) najlepszego strzelca turnieju, wg ilości strzelonych bramek.
b) najlepszego obrońcę – zostanie nim zawodnik drużyny, która straciła najmniej bramek,
c) najwszechstronniejszego zawodnika – typują go trenerzy drogą plebiscytu.
Wyróżnieni zawodnicy otrzymają statuetki (wśród kobiet rozstrzygnięcie nastąpi podczas
Turnieju Finałowego).
Najwszechstronniejszym zawodnikiem nie może być ten, który został królem strzelców, lub
najlepszym obrońcą.
IX. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisja sędziowska i sędzia główny zostaje ustalona na odprawie technicznej turnieju.
X. ZASADY FINANSOWANIA
1. Turniej dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego, Urzędu Miasta Katowice oraz
środków własnych WSSiRN START.
2. Koszt dojazdu na zawody ekipy pokrywają we własnym zakresie.
XI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia drużyn należy przesłać do organizatora do dnia 15.10.2021 r. na adres e-mail:
startkatowice@poczta.onet.pl
XII. KOMISJA WERYFIKACYJNO - ODWOŁAWCZA
1. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem oraz kwestiach spornych wynikłych
z programu imprezy decydować będzie Komisja Weryfikacyjno-Odwoławcza.
2. W skład Komisji wchodzi: przedstawiciel PZSN „Start”, sędzia główny, przedstawiciel
organizatora.
3. W skład komisji Weryfikacyjno-Odwoławczej nie może wchodzić więcej niż jeden
przedstawiciel organizatora.
4. Komisja przeprowadza badania weryfikacyjne i rozpatruje protesty i odwołania.

5. Protesty i odwołania może składać do komisji Weryfikacyjno-Odwoławczej wyłącznie
kierownik ekipy (np. trener, asystent trenera) na piśmie, w ciągu jednej godziny po
zakończeniu meczu wnosząc 50 PLN kaucji. W przypadku uznania protestu przez Komisję,
kaucja zostaje zwrócona. W przeciwnym przypadku kwota zostaje zapisana na rachunek
organizatora.
6. Decyzja Komisji Weryfikacyjno-Odwoławczej jest ostateczna.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są:
- organizator danego turnieju,
- sędzia główny zawodów,
- obsługa medyczna zawodów,
- kierownicy i trenerzy ekip.
U W A G A:
Proszę zwrócić szczególną uwagę na obowiązek przedłożenia aktualnych badań
lekarskich.

