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Niniejsza praca powstała na potrzeby 
Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów 
Snowboardu i zawiera wszystkie niezbędne 
informacje związane z prowadzeniem 
działalności szkoleniowej przez Instruktorów jak 
i szkoły Snowboardu SITS. Zarówno prowadzone 
szkolenia, egzaminy jak i działalność szkół 
snowboardu powinna przebiegać ściśle wg 
zasad zawartych w niniejszym wydawnictwie. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tekstem 
Wytycznych i stosowania się do zapisów w nich 
zawartych a w przypadku niejasności o kontakt 
z biurem SITS.

WYTYCZNE SITS 
NA SEZON 2022–2023
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I. ZMIANY od sezonu 2019-2020

1. Od połowy listopada 2018, oprócz zgłoszenia się na kurs do szkoły snowboar-
du, KAŻDY uczestnik szkolenia jest zobligowany przed kursem do stworzenia 
swojego konta w SITS. Tworząc konto zostanie każdemu nadany indywidual-
ny, unikatowy numer, który będzie STAŁYM numerem (bez względu na sto-
pień) legitymacji i indexu snowboardera. 

2. Składki członkowskie będą uiszczane przez Asystentów Instruktora, Instruk-
torów, Instruktorów Zawodowych i Instruktorów Wykładowców INDYWIDU-
ALNIE. Przechodzimy do systemu składki ROCZNEJ (od 1 czerwca do 31 maja 
kolejnego roku kalendarzowego). 

3. Od sezonu 2018/2019 nie wydawane są legitymacje plastikowe na poziomie I, 
II i III stopnia. Przy pierwszym szkoleniu, każdej osobie szkolącej się i zdającej 
egzamin, wydawany jest INDEX szkoleń, z indywidualnym numerem, który 
będzie towarzyszył każdemu przez całą karierę snowboardową. Osoby, które 
są już po pierwszych szkoleniach wg starego systemu, zobligowane są do za-
opatrzenia się w index.

4. Unifikacja uprawnień instruktorskich od sezonu 2018/2019 jest możliwa jedy-
nie na Centralnych Kursach Unifikacyjnych. 

5. Podobnie jak w starym systemie, tak i w nowym systemie szkolenia, I sto-
pień sprawności nie jest obowiązkowy, jest szkoleniem i stopniem, któ-
rego celem jest promocja snowboardu wśród najmłodszych. Do kursu na 
stopień Asystenta Instruktora wymagane jest posiadanie II stopnia spraw-
ności. Aby przyjść na kurs Instruktora wymagany jest III stopień (należy 
podnieść swoje umiejętności). Ale można to zrobić przed Asystentem, 
albo po Asystencie. Każdemu pozostawiamy wybór. Czy na bazie II, zdoby-
wa Asystenta, pracuje, zdobywa doświadczenie i w międzyczasie podnosi 
skillsy, czy najpierw ciśnie technikę II, a potem III, a dopiero później robi 
Asystenta 

6. Jedyna zmiana dotycząca systematyki ewolucji SITS dotyczy przesunięcia 
techniki śmig cięty z II do III stopnia. 

7. Osoby posiadające aktualnie stopień Instruktora SITS, zdobytego wg starego 
systemu, znajdują się na poziomie Instruktor zawodowy SITS (poziom 6 PRK). 

8. Kurs na stopień Instruktora Zawodowego jest kursem CENTRALNYM. 

9. W przypadku nie zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego na II stopień sprawno-
ści (bez kursu), przed przystąpieniem do kolejnego egzaminu należy wnieść 
ponownie PEŁNĄ opłatę.
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10. Na podstawie przeprowadzonych analiz (m.in. w pracy kandydackiej na 
stopień IW Tomasza Żarnowskiego) oraz dyskusji w gronie ekspertów,  Za-
rząd SITS podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w regulaminie rozgrywania 
(udziału) Mistrzostw Polski Instruktorów jak również  zmian w warunkach za-
liczenia egzaminu na stopień Instruktora oraz Instruktora Zawodowego SITS, 
odbywającego się w ramach MPI.

Nowy system zaliczenia egzaminu:
a)   wszystkie 3 części egzaminu na stopień instruktora i instruktora zawodowe-

go są obowiązkowe ale różna jest ich waga!
b)   maksymalna ilość punktów do zdobycia = 70 pkt
        w rozbiciu na 3 konkurencje:

Technika jazdy - 4 techniki jazdy x max 10 pkt.  = 40 pkt.
Freestyle – 2 elementy x max 10 pkt.  = 20 pkt.
Slalom gigant – odpowiednia ilość punktów za odpowiedni % czasu wzorcowe-
go (czas wzorcowy dla kobiet i dla mężczyzn stanowi średnią 3 najlepszych cza-
sów uzyskanych w grupie startujących kobiet i mężczyzn)
 

mężczyźni kobiety

% czasu wzorcowego pkt % czasu wzorcowego pkt

poniżej 100% -102% 10 poniżej 100% -102% 10

103%-105 % 9,5 103%-105 % 9,5

106%-108% 9 106%-108% 9

109%-111% 8,5 109%-111% 8,5

112%-114% 8 112%-114% 8

115%-117% 7,5 115%-117% 7,5

118%-120% 7 118%-120% 7

121% i więcej 6,5 121% i więcej 6,5
 
c)   dokładność skali oceniania Techniki oraz Freestylu od MPI 2020 = 0,25 pkt.
d)  progi zaliczenia egzaminu:
 INSTRUKTOR  - 50 pkt przy min. 7,25 pkt za Technikę i Freestyle oraz min. 7,0 pkt. 

za Slalom Gigant
 INSTRUKTOR ZAWODOWY - 52,5 pkt przy min. 7,5 pkt za każdą składową
 

Zmiana harmonogramu rozgrywania MPI
Dzień 1 – Slalom gigant + Freestyle
Dzień 2 – Technika jazdy
 
Uwagi:
a)   Rozpatrując czasowo możliwości rozegrania w jednym dniu slalomu gigan-

ta oraz freestylu, nie ma żadnych zagrożeń. Rozpoczynając zawody o godz. 
8:30-9:00 (aby stok był twardy), część alpejska wraz z drugim przejazdem, 
w którym bierze udział najlepsza 15 kobiet i 25 mężczyzn, zakończy się ok. 
godziny 11:30-12:00.

b)   Zakładając, że część freestylowa odbywa się na snowparku (nie ma więc kon-
fliktu stoków), zawodnicy, którzy nie biorą udziału w drugim przejeździe GS, 
mogą rozpocząć treningi do freestylu już o godz. 11:00-11:30 a rozgrywanie 
tej konkurencji można rozpocząć np. o godzinie 13:00 lub (co jest do rozwa-
żenia) w godzinach popołudniowo-wieczornych, traktując to jako dodatkową 
atrakcję. Taka propozycja stwarza możliwość swobodnego rozegrania części 
freestylowej, bez presji czasu.

c)   Rozegranie jazdy technicznej w drugi dzień zawodów daje dodatkowy bonus 
w postaci dobrze przygotowanych stoków, które przy dotychczasowej for-
mule, w godzinach popołudniowych są dość mocno wyeksploatowane.
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II. Wyciąg ze statutu SITS

Aktualny Statut SITS (tekst jednolity z dnia 17.06.2018 r) znajduje się na stro-
nie www.sits.org.pl w zakładce “Materiały do pobrania”. Ponieważ cały tekst 
zajmuje 9 stron, poniżej zamieszczono jedynie fragment regulujący zasady 
członkostwa w SITS.

Zgodnie ze statutem SITS, członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 8
1  Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdol-

ność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które pra-
gną wnosić wkład

2  Stowarzyszenie ma w swym zamierzeniu skupiać w szczególności instruk-
torów rekreacji ruchowej i sportu z zakresu snowboardu, trenerów snow-
boardu oraz osoby posiadające snowboardowe klasy sprawności lub ich 
odpowiedniki.

3  Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami 
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

4  Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9
1  Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświad-

czenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, 

adres, adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli 
posiada), numer PESEL (jeżeli posiada),

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, adres poczty elektro-
nicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada) numer REGON, 
dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlega wpisowi 
do rejestru.

2  O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie 
uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zain-
teresowanego.

3  Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania 
do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest 
ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania 
pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10
1  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w gło-
sowaniu – bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli,

b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związa-

nych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Sto-

warzyszenie 
2  Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowa-
rzyszenie,

b) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków – bezpośrednio lub za 
pośrednictwem przedstawicieli,

c) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
d) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
e) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11
1  Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej 

zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
c) likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka będącego osobą prawną,
d) wykluczenia 

2. Przesłankami wykluczenia członka Stowarzyszenia mogą być:
a) nieusprawiedliwione zaleganie z zapłatą składek,
b) postępowanie rażąco sprzeczne z niniejszym Statutem, uchwałami or-

ganów Stowarzyszenia lub zasadami współżycia społecznego,
c) postępowanie, które dyskwalifikuje daną osobę, jako członka Stowa-

rzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
d) działanie na szkodę Stowarzyszenia.

3  O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały 
Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na 
posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pi-
semnie zainteresowanego.

4  Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza 
Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5  Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zaintereso-
wanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca 
od dnia pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Ze-
brania Członków podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
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PODSUMOWANIE

Aby zostać członkiem SITS należy:
złożyć pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowią-
zanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, ad-

res poczty elektronicznej (jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada), numer 
PESEL (jeżeli posiada),

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, adres poczty elektronicznej 
(jeżeli posiada), numer faxu (jeżeli posiada) numer REGON, dołączając także 
odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlega wpisowi do rejestru.

O przyjęciu w poczet członków SITS decyduje Zarząd w formie uchwały. O swo-
jej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Od de-
cyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Od-
wołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji 
o decyzji Zarządu.

Uwaga!
1  Wszystkich pragnących zostać członkiem SITS prosimy o zapoznanie się z ca-

łym tekstem jednolitym Statutu (zobacz strona www SITS) oraz z wysokością 
składek członkowskich.

2  Deklaracje znajdują się na stronie www.sits.org.pl oraz w biurze SITS
3  Odbycie szkolenia na stopnie SITS (sprawności i szkoleniowe) nie jest jedno-

znaczne z przyjęciem w poczet członków SITS. Należy WYPEŁNIĆ deklarację!

III. ZALECENIA SZKOLENIOWE

Obowiązkowe kaski

Od sezonu zimowego 2009/2010, zgodnie z przepisami prawa, dorośli opieku-
nowie za dopuszczenie do jazdy bez kasku ochronnego młodocianych narciarzy 
i snowboardzistów, podlegają karze grzywny lub nagany. Dbając o bezpieczeń-
stwo snowboarderów uczestniczących w szkoleniach, a także bezpieczeństwo 
kadry szkoleniowej SITS, Zarząd SITS podtrzymuje decyzję o OBOWIĄZKOWEJ 
jeździe w kaskach podczas kursów realizowanych przez SITS oraz szkoły snowbo-
ardu. Obowiązek ten dotyczy zarówno kadry prowadzącej jak i uczestników kursu.

Kaski stanowić mają zabezpieczenie podczas coraz częściej zdarzających się ko-
lizji na stoku oraz wypadków w snowparkach.

SITS wyraża wolę przełamania sztucznych „barier” dotyczących używania ka-
sków, a wiodącą rolę w propagowaniu „bezpiecznej jazdy” widzi w kadrze in-
struktorskiej SITS 

Zalecenia dotyczące liczebności grup szkoleniowych

Ze względu na pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące liczebności grup 
podczas szkolenia snowboardowego, Zarząd SITS opracował i przedstawia na-
stępujące zalecenie:

Wiek uczestników Początkujący Średniozaawan-
sowany

Zaawansowany

Dzieci (do 10 lat) do 4 do 6 do 8

Młodzież szkolna 
(11-16 lat)

do 8 do 10 do 12

Dorośli (17-...) do 10 do 12 do 15

Podane w tabeli liczebności wynikają z wieloletniego doświadczenia Instrukto-
rów SITS. Liczby te stanowią wypadkową wieku oraz poziomu zaawansowania 
członków grupy. Nie brano pod uwagę kryterium wysokości n.p.m, na której 
prowadzone jest szkolenie, poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczestników, 
które również mają znaczenie i w miarę możliwości należy uwzględniać.
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IV. SYSTEM SZKOLENIA SITS

Podstawy szkoleniowe

Snowboard jest rodzajem sportu zimowego polegającym na jeździe po śnie-
gu na jednej desce z wykorzystaniem odpowiedniego ukształtowania terenu 
oraz odpowiedniej infrastruktury. Możemy uprawiać go w czysto rekreacyjnej 
formie, ale może być również uprawiany dla uzyskania odpowiedniego wyniku 
sportowego. O ile szkolenie sportowe jest zawsze wysoko wyspecjalizowane to 
szkolenie rekreacyjne możemy podzielić na dwie kategorie. Ogólne zawierające 
naukę niezbędnych ewolucji umożliwiających sprawne poruszanie się na desce 
oraz na bardziej już ukierunkowane takie jak rekreacyjna jazda na tyczkach, ewo-
lucje freestyleowe w snowparku bądź na trasie oraz jazda poza trasami-freeri-
de. Aby szkolenie rekreacyjne mogło przebiegać w jak najbardziej optymalny 
sposób, wszystkie ewolucje snowboardowe zostały odpowiednio usystematy-
zowane począwszy od najprostszych a skończywszy na najtrudniejszych, czego 
owocem jest poniższa systematyka.

1. Systematyka ewolucji snowboardowych według SITS

I STOPIEŃ
Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem

- zakładanie sprzętu
- podnoszenie sie i upadanie
- pozycja podstawowa i równowaga
- poruszanie się (płaski teren, stok)
- zwroty

Techniki podstawowe
- ześlizg (prosty, skośny) z zatrzymaniem
- jazda w skos stoku (przodem, tyłem)
- jazda w linii spadku stoku
- jazda wyciągiem
- skręt ślizgowy rotacyjny
- skręt ślizgowy
- skręt ślizgowy NW

Podstawowe elementy freestylu
- półobrót i obrót płaski FS i BS
- ollie, nollie,
- tailwheelie, nosewheelie
- skok prosty na skoczni

II STOPIEŃ
Techniki średniozaawansowane

- skręt ślizgowy tyłem
- skręt cięty
- skręt cięty NW
- przejazd różnych form terenowych (różnorodne warunki śniegowe, 

różne ukształtowanie i przygotowanie stoku)

Średniozaawansowane elementy freestylu
- skok 180 FS i BS na stoku w czasie jazdy
- noseroll, tailroll
- skok z grabem na skoczni
- skok shifty na skoczni
- 50/50
- BS boardslide
- nosepress i tailpress na boxie

III STOPIEŃ
Techniki zaawansowane

- śmig cięty
- skręt cięty tyłem
- skręt cięty WN
- skręt cięty kompensacyjny

Zaawansowane elementy freestylu
- skok 180 FS i BS na skoczni
- skok 180 FS i BS z grabem na skoczni
- FS boardslide na boxie

IV STOPIEŃ (Specjalizacja sportowa)
Zjazdowe techniki sportowe

- slalom (SL)
- slalom gigant (GSL)
- slalomy równoległe (SL, GSL)

Freestylowe techniki sportowe
- skocznia
- halfpipe
- jibbing
- slopestyle

Mieszane techniki sportowe
- snowboard cross
- freeride – przejazd trudnych form terenowych
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2. SYSTEM szkolenia SITS 
 a Polska Rama Kwalifikacji

Dnia 23 lipca 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opu-
blikowana ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. zwana ustawą deregulacyjną. Od 
tej pory jedynymi kryteriami dostępu do zawodu trenera/instruktora uczyniono: 
wiek powyżej 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie, a także posiadanie wie-
dzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań w spo-
rcie (warunek ten nie został w ustawie w żaden sposób doprecyzowany). Nie-
zbędnym do spełnienia kryterium formalnym jest także fakt niekaralności (nie 
bycie skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo).

Co się wydarzyło na rynku kształcenia kadr instruktorskich w Polsce po wejściu 
w życie tej ustawy ? Nikomu już dzisiaj chyba nie trzeba tłumaczyć zwłaszcza in-
struktorom sportów śnieżnych, którzy wyjeżdżając choćby do krajów alpejskich 
dostają” rykoszetem” deregulacji stopnia instruktora.

Pod koniec 2015 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwali-
fikacji (Dz.U. 2016 poz. 64), która wynika z załącznika II do zalecenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Eu-
ropejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 
z 06.05.2008, str. 1). Ustawa ma na celu „wprowadzenie spójnych rozwiązań sys-
temowych dotyczących kwalifikacji ( w naszym przypadku w sporcie a dalej idąc 
w snowboardzie – przyp. Autor) nadawanych poza systemami oświaty i szkolnic-
twa wyższego […]. Ustawa wprowadza:
-  jednolitą terminologię, 
- wspólne zasady dotyczące nadawania kwalifikacji i zapewniania ich jakości 

poza oświatą i szkolnictwem wyższym”.

Prace nad tworzeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) w Sporcie, z ponad 30 
związkami sportowymi i organizacjami, pod kierownictwem Instytutu Badań 
Edukacyjnych (IBE) rozpoczęły się w grudniu 2016 roku. Do prac od samego po-
czątku włączył się SITS.

W czasie skrupulatnych prac nad opisem wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych charakteryzujących poszczególne poziomy PRK zrodziła się potrze-
ba „dopasowania” poziomów PRK do stopni instruktorskich w snowboardzie. 
Ponieważ w dotychczasowym systemie szkolenia kadr instruktorskich w snow-
boardzie (w SITS), po przygotowaniu technicznym w postaci II i III stopnia spraw-
ności, funkcjonował tylko jeden poziom instruktorski (Instruktor SITS) zrodziła 
się potrzeba „dołożenia” minimum 2 poziomów kształcenia kadr w snowboar-
dzie, podnosząc tym samym wymagany przez Europę poziom oraz wprowadze-
nia wymogu posiadania kwalifikacji Instruktora Zawodowego, dającego niekwe-
stionowane przygotowanie do pracy w kraju i poza jego granicami. Stworzony 
NOWY system szkolenia SITS zapewnia logiczny rozwój umiejętności, przyrost 
wiedzy i poszerzanie zakresu kompetencji społecznych na potrzeby ról, do któ-

rych pełnienia przewidziane zostały poszczególne stopnie. Stawia jednak przed 
kandydatami na poszczególne stopnie nowe, dużo większe wymagania, zarów-
no jeśli chodzi o poziom umiejętności i wiedzy snowboardowej jak i poziom oso-
bistego wykształcenia ogólnego.

Jak już zdążyliśmy zauważyć, opinie na temat wprowadzenia nowego systemu 
szkolenia nie zawsze są i będą przychylne, jednak wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom europejskim, uważamy, że nowy system (zgodny z PRK) przyniesie 
same pozytywy. Liczymy, że nowy system kształcenia instruktorów snowboardu 
unormuje rynek kwalifikacji „rozwalony” po deregulacji. Wdrożenie nowych, wy-
magających standardów szkolenia, walidacji, certyfikacji oraz opisu kompetencji 
osób na nim funkcjonujących, znacząco podniesie poziom prowadzonych w Pol-
sce szkoleń instruktorskich.

Dodatkowo, borykając się z problemami instruktorów snowboardu w Europie, 
nowy system szkolenia oraz zdobywane certyfikaty z określonym poziomem 
PRK, urzeczywistnią rozpoznawalność kwalifikacji kadry instruktorskiej SITS 
poza granicami kraju (zwłaszcza w krajach alpejskich).

Miło nam zakomunikować, iż po wieloletnich pracach i staraniach (od grudnia 
2016 roku) 24 sierpnia 2022 roku w Monitorze Polskim zostały opublikowane 
Obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włą-
czenia 3 kwalifikacji rynkowych ze snowboardu do Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji:

„Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki 
i doskonalenia jazdy na snowboardzie” – ASYSTENT INSTRUKTORA

„Prowadzenie procesu dydaktycznego 
w snowboardzie” – INSTRUKTOR 

„Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego 
w snowboardzie” – INSTRUKTOR ZAWODOWY

To wielki sukces, na który całe środowisko czekało od dawna. 
Jest to bowiem kamień milowy na drodze do uporządkowa-
nia kształcenia kadr, podniesienia poziomu instruktorów oraz 
rozwiązania problemów instruktorów w krajach alpejskich.

Jednocześnie informujemy, iż kolejne dwie kwalifikacje (Asystent Trenera i Tre-
ner) przeszły właśnie pomyślnie przedostatni etap włączania do systemu (po-
zytywne rekomendacja Zespołu Ekspertów) i być może do końca roku zostaną 
również włączone do ZSK!

P.S.
Mamy wielką nadzieję, iż jeszcze przed sezonem 2022-2023 uda nam się przygo-
tować i przeprowadzić pierwsze walidacje dla instruktorów SITS, pozwalające po-
twierdzić swoje kwalifikacje stosownym certyfikatem!

KWALIFIKAJCE SNOWBOARDOWE 

WŁĄCZONE DO ZRK!!!
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 3. Schemat struktury szkolenia w SITS

System szkolenia kadr instruktorskich 2022–2023
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4. Stopnie sprawności snowboardowej, 
 stopnie instruktorskie i trenerskie

Regulamin Kadry
1. Ustawa z dnia 07.04.1989 Prawo o stowarzyszeniach (dziennik ustaw z 10 04 1989 

nr 20 pozycja 104 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 25.06.2010 o sporcie (dziennik ustaw z 15 07 2010 nr 124 po-

zycja 857 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie nie-

których zawodów (dziennik ustaw z 23.07.2013 pozycja 829).
4. Ustawa z roku 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64)
5. Statut Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu.
6. Przedmiotowe Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów 

Snowboardu.

I stopień sprawności – kurs przeznaczony dla osób początkujących zaczynają-
cych swoją przygodę ze snowboardem. Jego uzyskanie jest potwierdzeniem 
umiejętności technicznych w zakresie podstawowych ewolucji snowboardo-
wych. Jest stopniem nie obowiązkowym i jego posiadanie nie jest wymagane, 
aby przystąpić do kursu na wyższy stopień, czyli drugi.

II stopień sprawności – kurs przeznaczony dla osób średniozaawansowanych 
i zaawansowanych. Jego uzyskanie jest potwierdzeniem umiejętności technicz-
nych w zakresie podstawowych i średniozaawansowanych ewolucji snowboar-
dowych. Daje możliwość przystąpienia do kursu na III stopień sprawności oraz 
do kursu Asystenta Instruktora SITS.

III stopień sprawności – kurs przeznaczony dla osób zaawansowanych. Jego uzy-
skanie jest potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawo-
wych, średniozaawansowanych i zaawansowanych ewolucji snowboardowych. 
Do kursu może przystąpić osoba posiadająca uprawnienia Instruktora MENiS. 
Absolwent tego kursu uzyskuje możliwość przystąpienia do kursu na stopień 
Instruktora SITS  

IV stopień sprawności – jest praktycznie stopniem specjalizacji sportowej. Nie 
zdobywa się go w ramach zunifikowanego kursu, lecz w wyniku wieloletniego 
niekiedy treningu sportowego i udziału w zawodach. Jest stopniem nie obo-
wiązkowym na drodze uzyskiwania stopni szkoleniowych, ale umiejętności w za-
kresie tego poziomu sprawności są znaczące i cenne w pracy szkoleniowej.

EGZAMIN weryfikacyjny na II stopień sprawności – mogą do niego 
przystąpić osoby, które w toku indywidualnego zdobywania umiejętności, 
chcą potwierdzić swój poziom jazdy. Egzamin przeznaczony dla osób 
średniozaawansowanych i zaawansowanych. Jego uzyskanie jest 
potwierdzeniem umiejętności technicznych w zakresie podstawowych 

System szkolenia kadr instruktorskich 2022–2023
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i średniozaawansowanych ewolucji snowboardowych. Daje możliwość 
przystąpienia do kursu na III stopień sprawności oraz do kursu Asystenta 
Instruktora SITS 

Asystent Instruktora SITS (poziom 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji) – jest pierw-
szym stopniem szkoleniowym uprawniającym do samodzielnej pracy w zakre-
sie nauczania i doskonalenia snowboardu w obrębie szeroko pojętej rekreacji 
ruchowej. Kurs przeznaczony dla osób zaawansowanych, których umiejętno-
ści technicznie są na wysokim poziomie, co potwierdza posiadanie II stopnia 
sprawności. Dzięki temu kursowi jego absolwent uzyskuje precyzyjną wiedzę, 
w jaki sposób nauczać ewolucji snowboardowych w ramach I i II stopnia syste-
matyki SITS
Kryteria uczestnictwa zawarto w infografice na stronie 20
Uprawnienia:
- prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na 

snowboardzie na poziomie I II stopnia systematyki SITS
- prawo do uczestnictwa w kursie Instruktora SITS
- prawo do korzystania z OC instruktora gwarantowanego przez SITS (po opła-

ceniu składki członkowskiej)
- możliwość zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS
- nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS

Instruktor SITS (poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji) – jest drugim po Asysten-
cie Instruktora stopniem szkoleniowym uprawniającym do samodzielnej pracy 
w zakresie nauczania i doskonalenia snowboardu do poziomu III stopnia syste-
matyki SITS. Kurs przeznaczony dla osób zaawansowanych, których umiejętno-
ści technicznie są na wysokim poziomie, co potwierdza posiadanie III stopnia 
sprawności. 
Kryteria uczestnictwa zawarto w infografice na stronie 20
Uprawnienia:
- prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na 

snowboardzie do poziomu III stopnia systematyki SITS
- prawo startu w MP Instruktorów SITS
- prawo do uczestnictwa w kursie Instruktora Zawodowego SITS
- prawo do korzystania z OC instruktora gwarantowanego przez SITS (po opła-

ceniu składki członkowskiej)
- możliwość zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS
- możliwość do otwarcia patronackiej szkoły snowboardu
- możliwość otrzymania instruktora międzynarodowego IVSI
- nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS

Instruktor Zawodowy SITS (poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji) – jest trzecim, fi-
nalnym po Asystencie Instruktora i Instruktorze stopniem szkoleniowym upraw-
niającym do samodzielnej pracy w zakresie nauczania i doskonalenia snowboar-
du do poziomu III stopnia systematyki SITS jak również do prowadzenia kursów 
kadrowych do poziomu Asystenta Instruktora. 

Kryteria uczestnictwa zawarto w infografice na stronie 20
Uprawnienia:
- prawo do samodzielnego szkolenia w zakresie nauki i doskonalenia jazdy na 

snowboardzie do poziomu III stopnia systematyki SITS 
- prawo do samodzielnego prowadzenia kursów kadrowych do poziomu Asy-

stenta Instruktora (* po odbyciu przeszkolenia z poziomu 3 i 4 PRK)
- prawo startu w MP Instruktorów SITS
- prawo do ubiegania się o status kandydata na stopień Instruktora Wykładowcy
- prawo do korzystania z OC instruktora gwarantowanego przez SITS (po opła-

ceniu składki członkowskiej)
- możliwość zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS
- możliwość do otwarcia patronackiej szkoły snowboardu
- możliwość otrzymania instruktora międzynarodowego IVSI
- nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS

Asystent Trenera SITS (poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji) – jest stop-
niem szkoleniowym uprawniającym do samodzielnego szkolenia w za-
kresie organizacji i realizacji jednostek treningowych w snowboardzie 
w oparciu o obowiązujące systemy szkolenia, z uwzględnieniem wytycz-
nych organizacji szkolącej, w ramach treningu sportowego. Jest również 
przygotowana do analizy i oceny umiejętności sportowych zawodników. 
Może podejmować pracę w szkołach snowboardu w charakterze asystenta 
trenera w snowboardzie, jak również prowadzić szkolenia w klasach spor-
towych o specjalizacjach snowboard. Kurs przeznaczony dla osób posiada-
jących stopień Instruktora SITS, pragnących dalej poszerzać swoją wiedzę, 
w jaki sposób nauczać i doskonalić wyspecjalizowane techniki sportowe.
Kryteria:
- średnie wykształcenie
- stopień instruktora SITS
- posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu i egzaminu
- dobry stan zdrowia
Uprawnienia:
- prawo do samodzielnej pracy w zakresie szkolenia wyspecjalizowanego
- prawo do ubiegania się o stopień instruktora międzynarodowego IVSI + ISIA
- prawo startu w MP Instruktorów SITS
- możliwość otwarcia patronackiej szkoły snowboardu
- korzystanie z OC instruktora gwarantowanego przez SITS
- zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS
- nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS

Trener SITS (poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji) – jest stopniem szkoleniowym 
uprawniającym do samodzielnego szkolenia w zakresie szkolenia sportowego 
ukierunkowanego, a więc w sekcjach młodzieżowych i UKS. Kurs przeznaczony 
dla osób posiadających stopień Asystenta Trenera SITS, pragnących dalej posze-
rzać swoją wiedzę, w jaki sposób nauczać i doskonalić wyspecjalizowane techni-
ki sportowe 



WYTYCZNE SITS NA SEZON 2022–202324 25

Kryteria:
–  wykształcenie wyższe 1 stopnia (licencjat)
–  stopień Asystenta Trenera SITS 
–  posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu i egzaminu
–  dobry stan zdrowia
Uprawnienia:
–  prawo do samodzielnej pracy w zakresie szkolenia wyspecjalizowanego
–  prawo do ubiegania się o stopień instruktora międzynarodowego IVSI + ISIA
–  prawo startu w MP Instruktorów SITS
–  możliwość otwarcia patronackiej szkoły snowboardu
–  korzystanie z OC instruktora gwarantowanego przez SITS
–  zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS
–  nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS

Instruktor Wykładowca SITS (poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji – opis w przy-
gotowaniu!) – jest stopniem SITS uprawniającym do prowadzenia zajęć na kur-
sach kadrowych SITS oraz kierowania szkoleniem w Szkole Snowboardu. Stopień 
uzyskuje się na zasadzie awansu zawodowego w strefie szkolenia rekreacyjnego, 
na podstawie pozytywnie zakończonego przewodu nobilitacyjnego, na podsta-
wie kryteriów dotyczących zaawansowania technicznego, sprawności sportowej, 
praktyki szkoleniowej, formalnego statusu zawodowego SITS oraz poprawności 
(akceptacji) społecznej i kultury osobistej. Przeznaczony dla osób, których ambicją 
jest branie czynnego udziału w działalności SITS (prowadzenie kursów kadrowych, 
Szkół Snowboardu, sędziowanie MPI, itp.)

Kryteria kwalifikacyjne dla IW:
–  zgłoszenie kandydata przez szkołę,
–  posiadanie stopnia instruktora SITS przez okres 3 lat, (stopień „starego sys-

temu) lub posiadanie stopnia instruktora zawodowego, (stopień „nowego 
systemu” – od sezonu 2018-2019)

–  uzyskanie w MPI średniej 8,5 i 110% czasu lub posiadanie znaczącego dorob-
ku dydaktyczno-metodycznego.

Kandydat na IW po spełnieniu kryteriów kwalifikowany jest na staż (staż asy-
stencki nie powinien trwać krócej niż 2 lata*), który obejmuje:

–  ustalenie wraz z Zarządem SITS planu stażu,
–  plan uczestnictwa w MPI i kursach instruktorskich (corocznie przez okres 2 lat),
–  plan uczestnictwa w kursie trenerskim lub szkoleniach zatwierdzonych przez SITS,
–  plan uczestnictwa w kursokonferencjach.

Na poczet stażu zaliczone mogą zostać działania już zrealizowane i udokumento-
wane przez kandydata (port folio): asystowanie / prowadzenie kursów instruk-
torskich; uczestnictwo przy organizacji / sędziowaniu MPI; asystowanie podczas 

kursu trenerskiego / akcjach szkoleniowych SITS (innych niż kursy instruktor-
skie); uczestnictwo w kursokonferencjach

Uprawnienia:
- jest uprawniony do prowadzenia zajęć na kursach kadrowych
- prawo do pełnienia funkcji kierownika wyszkolenia w LSS
- prawo sędziowania w MP Instruktorów SITS
- korzystanie z OC instruktora gwarantowanego przez SITS
- zniżki na zakup sprzętu firm współpracujących z SITS
- nie może świadczyć usług i prowadzić działalności sprzecznych z interesami SITS

Instruktor IVSI i ISIA
Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Instruktorów 
i Trenerów Narciarstwa PZN a SITS, licencjonowana kadra szkoleniowa SITS ma 
możliwość formalnej przynależności do organizacji międzynarodowej „Interna-
tionaler Verband der Schneesportinstruktoren”(IVSI) – „Association Internatio-
nale des Moniteurs de Ski”(ISIA).

Instruktor IVSI (“amator”) 
Kryteria:
a) posiadanie przez zainteresowaną osobę ważnej licencji szkoleniowej SITS 

(Instruktor Zawodowy, Instruktora SITS (stary system), Instruktora Sportu 
SITS, Trenera SITS)

b) wypełnienie deklaracji członkowskiej IVSI, która zostanie potwierdzona 
przez SITS

c) opłacenie legitymacji IVSI w wysokości 180,-PLN oraz rocznego znaczka pro-
longaty legitymacji IVSI w wysokości 170,-PLN

Uprawnienia:
- podniesienie prestiżu posiadanego stopnia Instruktora
- posiadanie uprawnień respektowanych za granicami Polski
- możliwość uzyskania zniżek na karnety narciarskie poza granicami Polski

Instruktor ISIA (“zawodowy”) 
Kryteria:
a) posiadanie przez zainteresowaną osobę ważnej licencji szkoleniowej SITS 

(Instruktora Zawodowego, Instruktora SITS (stary system), Instruktora Spor-
tu SITS, Trenera SITS)

b) osoba starająca się o leg. ISIA spełnia kryteria wyszkolenia Instruktora Nar-
ciarstwa Zjazdowego SITN oraz dodatkowe szkolenia:

- kurs lawinowy organizowany przez SITN-PZN
- kurs ski-tourowy organizowany przez SITN-PZN
- uzyskanie wyniku (czas na Mistrzostwach Polski Instruktorów SITS – 112,5% 

średniej czasów 2 najlepszych Instruktorów Wykładowców)
c) wypełnienie deklaracji członkowskiej ISIA 
d) opłacenie leg. ISIA w wysokości 180 PLN oraz rocznego znaczka prolongaty 

ISIA w wysokości 200 PLN
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Stopień: Asystent instruktora SITS
Kwalifikacja: 
Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie
Poziom PRK: 3

Krótki opis (sylwetka absolwenta):
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do:
– samodzielnego planowania, organizowania, prowadzenia, i monitorowania zajęć 

ze snowboardu (pojedynczych jednostek lekcyjnych na poziomie II stopnia SITS);
– prezentuje umiejętności jazdy na snowboardzie zgodnie z realizowanymi w Pol-

sce programami nauczania n poziomie II stopnia SITS;
– przygotowuje konspekty zajęć, objaśnia ćwiczenia i naucza zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stosując zasady teorii i metodyki sportu dla 
wszystkich oraz wykorzystując narzędzia komunikacji i motywacji;

– monitoruje technikę jazdy i sposób wykonywania ćwiczeń przez uczestników;
– ponosi odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo realizowanych zajęć.

Osoba posiadająca kwalifikację może:
– podejmować pracę w szkołach snowboardu w charakterze asystenta in-

struktora,
– prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie nauczania i doskonalenia 

jazdy na snowboardzie na poziomie podstawowym,
– prowadzić animacje zimowe dla dzieci i młodzieży
– może rozwijać swoje umiejętności i uzyskiwać kwalifikacje związane z prowa-

dzeniem procesu dydaktycznego oraz treningowego w snowboardzie. Może 
również zdobywać kwalifikacje związane z prowadzeniem zajęć z innych, po-
krewnych dyscyplin (np. narciarstwo).

Do kursu może przystąpić osoba, która:
1. ukończyła 18 lat
2. posiada II stopień sprawności SITS
3. przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania snow-

boardu.
4. ma konto użytkownika na portalu SITS
5. posiada ubezpieczenie NNW na czas kursu

Po zdanym egzaminie, aby uzyskać legitymacje ASYSTENTA INSTRUKTORA SITS, 
osoba musi przedłożyć AKTUALNE zaświadczenie, że nie była skazana prawomoc-
nym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określo-
ne w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.);

Ważność stopnia:
Certyfikat ważny jest 3 lata.
Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest zaliczenie 1 dniowej unifikacji, organizowa-
nej przez Licencjonowane Szkoły Snowboardu SITS.D
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Kurs: 
Prawo organizowania kursów: szkoły snowboardu z licencją lub patronatem SITS
Prowadzenie zajęć: Instruktorzy zawodowi SITS po ukończeniu szkolenia PRK 
3/4

Dokumentacja kursu:
– założenie profilu uczestnika kursu (wraz ze zdjęciem)
– zgłoszenie kursu w systemie SITS + otrzymanie akceptacji SITS
– prawidłowo wypełniony protokół egzaminacyjny
– dokonana opłata za wyszkolenie

Program szkolenia:
Teoria + praktyka
Czas trwania kursu – 6 dni
Koszt: 1350 zł

Zakres tematyczny szkolenia: 
Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się (wraz z sugerowanym czasem na-
kładu pracy)

1. Charakterystyka teoretycznych podstaw snowboardu 
2. Podstawy planowania i realizacji jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia 

jazdy na snowboardzie 
3. Planowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie   
4. Organizowanie i prowadzenie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy 

na snowboardzie  
5. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną 

Łącznie: 6 dni x 8 godzin

Część teoretyczna:

Teoretyczne podstawy snowboardu

Temat:
Charakterystyka 
dyscypliny

1. Historia snowboardu;
2. Snowboard jako forma rekreacji i dyscyplina sportu;
3. Techniki jazdy;
4. Rodzaje sprzętu, zasady jego doboru, 

ustawienia i konserwacji;
5. Specjalistyczne słownictwo snowboardowe;
6. Zasady przeprowadzania imprez sportowo-

rekreacyjnych w snowboardzie.

Temat:
Charakterystyka
struktury organi-
zacyjnej w snow-
boardzie w Polsce

1. Aktualna struktura organizacyjna snowboardu 
w Polsce;

2. Obowiązujący system szkolenia i nabywania kwalifikacji 
ze snowboardu w Polsce.

Podstawy planowania i realizacji jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia 
jazdy na snowboardzie

Temat:
Zasady teorii 
i metodyki  sto-
sowane w pla-
nowaniu zajęć ze 
snowboardu

1. Metody stosowane w realizacji zajęć (m.in.: metody 
nauczania ruchu, metody prowadzenia zajęć);

2. Środki stosowane w sporcie dla wszystkich (m.in.: ćwicze-
nia, środki metodyczne, środki dydaktyczne, w tym nowoś-
ci technologiczne wspierające uczestnictwo w sporcie);

3. Formy stosowane w nauczaniu i doskonaleniu jazdy 
na snowboardzie (formy organizacyjne, formy porząd-
kowe);

4. Uzasadnienie doboru form, środków i metod nauczania i do-
skonalenia jazdy na snowboardzie do zróżnicowanych po-
trzeb, możliwości i zainteresowań uczestników, jak również 
innych warunków (np. pogodowych, infrastruktury);

5. Charakterystyka struktury zajęć oraz rozróżnienie celów 
i zadań dla ich poszczególnych części, z uwzględnieniem 
specyfiki uczestników (płci, wieku, możliwości psychofi-
zycznych, poziomu rozwoju motorycznego).

Temat:
Zasady bez-
pieczeństwa 
i ochrony zdrowia 
w prowadzeniu 
zajęć

1. Zasady bezpieczeństwa zawarte w dekalogu FIS 
(Fédération Internationale de Ski);

2. Zasady kodeksu instruktora;
3. Zasady zawarte w aktach prawnych dotyczących 

bezpieczeństwa i ratownictwa w górach i na zorga-
nizowanych terenach narciarskich; (Ustawa o ratownic-
twie i …)

4. Zasady prawidłowej rozgrzewki przed jazdą na snow-
boardzie;

5. Przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach ze snow-
boardu;

6. Urazy i zagrożenia specyficzne dla uczestnictwa w zajęciach;
7. Zasady profilaktyki zdrowotnej i bezpieczeńst-

wa  związanego z warunkami atmosferycznymi;
8. Zagrożenia dla zdrowia i życia uczestnika zajęć wyn-

ikające z niewłaściwego wykorzystania przestrzeni 
i sprzętu, a także niewłaściwego prowadzenia zajęć 
(w tym doboru intensywności i trudności ćwiczeń).

Temat:
Zagadnienia 
psychospołeczne 
dotyczące ucze-
stnictwa w zaję-
ciach

1. Elementy wstępnego wywiadu z uczestnikami zajęć 
przed ich rozpoczęciem;

2. Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach spor-
towych w kontekście psychospołecznego funkcjonowan-
ia człowieka;

3. Wpływ cech indywidualnych (poziom lęku, impulsywn-
ość, zapotrzebowanie na stymulację) na wybrane kate-
gorie ćwiczeń.
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Planowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie

Temat:
Przygotowanie 
ćwiczeń do za-
danego tematu

1. Dobór ćwiczenia do poziomu umiejętności każdego 
z uczestników zajęć;

2. Planowanie przebiegu zajęć, uwzględniając elementy 
takie jak: treści zajęć, dozowanie ćwiczeń, wykorzystanie 
miejsca ćwiczeń, ustawienie uczestników zajęć itd.;

3. Zapis ćwiczenia według schematu: nazwa ćwiczenia, opis 
pozycji wyjściowej, przebieg ruchu, z zachowaniem konse-
kwencji w stosowanej terminologii;

4. Uwzględnienie w zapisie ćwiczeń zmienności warunków 
atmosferycznych;

5. Uwzględnienie w zapisie ćwiczeń środków dydaktycznych 
(np. sprzęt) niezbędnych do realizacji tematu zajęć.

Temat:
Zasady bezpie-
czeństwa, BHP 
pracy instrukto-
ra snowboardu

1. Zakres praw i obowiązków zawodowych i odpowiedzialno-
ści zawodowej asystenta instruktora snowboardu;

2. Sposób prowadzenia zajęć zapewniający bezpieczeństwo 
instruktora;

3. Zasady postępowania w razie wypadku na stoku. 

Organizowanie i prowadzenie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia 
jazdy na snowboardzie
Temat:
Narzędzia ko-
munikacji i mo-
tywacji

1. Zasady komunikacji dydaktycznej;
2. Przywitanie i pożegnanie uczestników zajęć;
3. Kontakt wzrokowy z uczestnikami;
4. Informacje o postępach w wykonywaniu ćwiczeń;
5. Mobilizacja do wysiłku fizycznego, w tym zachęty słowne, 

pochwały, zmiany intonacji głosu oraz podkreślenia korzy-
ści wynikających z ćwiczeń;

6. Podsumowanie zajęć, podkreślenie zrealizowanych celów 
oraz zachęta do udziału w kolejnych zajęciach.

Temat:
Kontrola wła-
snej pracy 
zgodnie z wy-
tycznymi  nad-
zorujących

1. Analiza sposobu prowadzenia zajęć przez siebie;
2. Sposoby korygowania prowadzenia zajęć na podstawie 

informacji zwrotnej od nadzorujących.

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną 

Temat:
Działania eduka-
cyjno-informacyj-
ne w trakcie zajęć

1. Wydarzenia związane z aktywnością fizyczną w zimie;
2. Zachęta uczestników do prozdrowotnego spędzania 

czasu wolnego również poza zajęciami.

Temat:
Promocja aktyw-
ność fizycznej 
poprzez własną 
postawę

1. Poziom przygotowania motorycznego umożliwiający 
demonstrację wzorcowej techniki ćwiczeń w toku zajęć;

2. Profesjonalny wizerunek (np. na zajęcia zakłada od-
powiedni strój, używa odpowiednio przygotowanego 
sprzętu, przestrzega zasad higieny i kultury osobistej);

3. Komfort uczestnika w czasie zajęć oraz jego pozytywne 
nastawienie do wysiłku fizycznego, np. monitorowanie 
jego samopoczucia, dobór optymalnych ćwiczeń.

Część praktyczna:

Planowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie

Temat:
Przygotowanie 
ćwiczeń do 
zadanego tematu

1. Dobór ćwiczenia do poziomu umiejętności każdego 
z uczestników zajęć;

2. Planowanie przebiegu zajęć, uwzględniając elementy 
takie jak: treści zajęć, dozowanie ćwiczeń, wykorzystanie 
miejsca ćwiczeń, ustawienie uczestników zajęć itd.;

3. Zapis ćwiczenia według schematu: nazwa ćwiczenia, 
opis pozycji wyjściowej, przebieg ruchu, z zachowaniem 
konsekwencji w stosowanej terminologii;
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Organizowanie i prowadzenie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia 
jazdy na snowboardzie

Temat:
Jazda na 
snowboardzie

1. Techniki ślizgowe;
2. Techniki cięte;
3. Technika jazdy tyłem
4. Technika jazdy skrętem krótkim;
5. Elementy techniki freestylowej.

Temat:
Prowadzenie 
zajęć nauczania/
doskonalenia 
techniki 
snowboardowej

1.  Adekwatność miejsca prowadzenia zajęć do celów 
i umiejętności uczestników;

2. Środki dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć;
3. Stan techniczny środków dydaktycznych wykorzystywa-

nych do przeprowadzenia zajęć;
4. Stan techniczny oraz prawidłowość doboru sprzętu 

uczestników w zależności od wieku, budowy ciała, 
i umiejętności uczestników;

5. Przygotowanie uczestników do zajęć, samopoczucie, ubiór;
6. Przedstawienie tematu zajęć;
7. Ustawienie względem grupy, umożliwiając wszystkim 

uczestnikom dobrą widoczność i słyszalność prezento-
wanych ćwiczeń;

8. Prawidłowe ustawienie uczestników podczas zajęć.

Temat:
Wykorzystanie 
teorii i metodyki 
w prowadzeniu 
zajęć ze 
snowboardu 

1. Sposoby poruszania się na stoku i techniki jazdy;
2. Wykonanie ćwiczeń;
3. Terminologia zgodna z realizowanymi w Polsce progra-

mami nauczania snowboardu;
4. Wykonanie ćwiczeń zgodnie z zasadami symetryzacji 

nauczania 

Temat:
Realizacja zajęć 
z uczestnikami

1. Metody kontroli i oceny efektów przeprowadzanych 
zajęć;

2. Technika jazdy i sposób wykonywania ćwiczeń;
3. Informacja zwrotna dotycząca techniki jazdy i sposobu 

wykonywania ćwiczeń;
4. Technika jazdy i sposób wykonywania ćwiczeń;
5. Zmiana stopnia trudności lub zmiana ćwiczenia;
6. Bezpieczne korzystanie ze sprzętu w czasie zajęć;
7. Scenariusz występowania sytuacji niebezpiecznych.

Temat:
Narzędzia 
komunikacji 
i motywacji

1. Zasady komunikacji dydaktycznej;
2. Przywitanie i pożegnanie uczestników zajęć;
3. Kontakt wzrokowy z uczestnikami;
4. Informacje o postępach w wykonywaniu ćwiczeń;
5. Mobilizacja do wysiłku fizycznego, w tym zachęty słow-

ne, pochwały, zmiany intonacji głosu oraz podkreślenia 
korzyści wynikających z ćwiczeń;

6. Podsumowanie zajęć, podkreślenie zrealizowanych 
celów oraz zachęta do udziału w kolejnych zajęciach.

Temat:
Kontrola własnej 
pracy zgodnie 
z wytycznymi  
nadzorujących

1. Analiza sposobu prowadzenia zajęć przez siebie;
2. Sposoby korygowania prowadzenia zajęć na podstawie 

informacji zwrotnej od nadzorujących.

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną 

Temat:

Promocja 
aktywności 
fizycznej poprzez 
własną postawę

1. Poziom przygotowania motorycznego umożliwiający 
demonstrację wzorcowej techniki ćwiczeń w toku zajęć;

2. Profesjonalny wizerunek (np. na zajęcia zakłada od-
powiedni strój, używa odpowiednio przygotowanego 
sprzętu, przestrzega zasad higieny i kultury osobistej);

3. Komfort uczestnika w czasie zajęć oraz jego pozytywne 
nastawienie do wysiłku fizycznego, np. monitorowanie 
jego samopoczucie, dobór optymalnych ćwiczeń.

Egzamin składa się z 3 części: 

Część 1. Teoretyczna - test teoretyczny online. 

Część 2. Praktyczna - obserwacja w warunkach symulowanych (w rzeczywistych, 
naturalnych, w warunkach zimowych). W trakcie części 2 egzaminu weryfikowa-
na jest umiejętność “Jeździ na snowboardzie”.
W trakcie weryfikacji ww. umiejętności osoba przystępująca do walidacji musi 
zaprezentować co najmniej jedną z wymienionych w kryteriach weryfikacji tech-
nik oraz jeden z elementów techniki freestylowej II stopnia systematyki, zgod-
nie z opisami zawartymi w obowiązującym programie Stowarzyszenia Instrukto-
rów i Trenerów Snowboardu w Polsce.

Część 3. Praktyczna - obserwacja w warunkach symulowanych (w rzeczywistych, natu-
ralnych, w warunkach zimowych). W trakcie części 3 oceniane są: prowadzenie jedno-
stek dydaktycznych do II stopnia systematyki, zgodnie z opisami zawartymi w obowią-
zującym programie Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu w Polsce).

Warunkiem dopuszczenia osoby przystępującej do walidacji 
do 2 części weryfikacji jest zaliczenie części 1.
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BEZPIECZEŃSTWO

1. Dekalog FIS nie zawiera zasady:
a) Przestrzegania znaków narciarskich
b) Zatrzymywania się na trasie 
c) Względu na inne osoby
d) Ubezpieczenia OC

2. Podczas jazdy na snowboardzie w wysokich górach, krem do twarzy z filtrem:
a) należy używać tylko w słoneczny, bezchmurny dzień
b) nie jest potrzebny
c) chroni twarz przed promieniowaniem nawet podczas zachmurzenia
d) wystarczy 10 SPF

3. Do najczęstszych urazów podczas uprawiania jazdy na snowboardzie  należą:
a) Urazy nadgarstka     
b) Urazy kolana
c) Urazy kostki
d) Urazy brzucha

4. Na miejscu wypadku na stoku w pierwszej kolejności należy:
a) wezwać pomoc (służby ratownicze)
b) ocenić sytuację i zabezpieczyć miejsce wypadku
c) udzielić pierwszej pomocy
d) kolejność działań nie jest istotna, ważne, aby wszystkie zrealizować    

5. Ile jest stopni zagrożenia lawinowego?
a) 3
b) 5
c) 10
d) 15

6. Ile jest punktów Dekalogu FIS?
a) 3
b) 5
c) 10
d) 15

7. Śnieg, warunki atmosferyczne, ukształtowanie terenu, snowboardzista to:
a) czynniki niebezpieczeństw niezależnych od człowieka
b) czynniki niebezpieczeństw zależnych od człowieka
c) czynniki, które mogą wywoływać lawiny
d) czynniki bezpieczeństwa poruszania się po stoku

8. Poziom trudności tras zjazdowych na świecie oznaczany jest od najłatwiej-
szej do najtrudniejszej, odpowiednio kolorami:

a) zielony, czerwony, czarny
b) zielony, niebieski, czerwony
c) zielony, niebieski, czerwony, czarny
d) czarny, czerwony, niebieski

9. Pierwszeństwo na stoku ma:
a) osoba znajdująca się wyżej
b) osoba znajdująca się niżej
c) osoba wyprzedzająca 
d) osoba ruszająca po upadku

10. Który ze snowboardzistów poruszających się po stoku powinien bardziej 
uważać aby uniknąć kolizji?

a) jadący z góry
b) jadący z dołu
c) jadący w poprzek
d) stojący na środku stoku

11. Wyprzedzanie na snowboardzie określone jest zasadą?
a) tylko z prawej strony
b) tylko z lewej strony
c) z zachowaniem pełnej ostrożności bez względu na stronę
d) poniżej innego snowboardzisty lub narciarza
 
12. Gdy jesteś świadkiem wypadku na stoku prawidłowa kolejność podjęcia  

   działań pomocy to?
a) 1 - zabezpieczenie stanu poszkodowanego, 2 - ocena stanu poszkodowane-

go, 3 - wezwanie pomocy; 4 – zabezpieczenie miejsca wypadku;
b) 1 - ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku przez ustawienie deski 

snowboardowej w bezpiecznej odległości powyżej poszkodowanego, 2 – 
ocena stanu poszkodowanego, 3 – wezwanie pomocy, 4 – zabezpieczenie 
stanu poszkodowanego;

c) 1 - wezwanie pomocy, 2 – zabezpieczenie stanu poszkodowanego, 3 - ocena 
stanu poszkodowanego, 4 – zabezpieczenie miejsca wypadku;

d) 1 - wezwanie pomocy, 2 –  ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku 
przez ustawienie deski snowboardowej w bezpiecznej odległości powyżej 
poszkodowanego, 3 - ocena stanu poszkodowanego, 4 – zabezpieczenie 
miejsca wypadku

 
13. Co oznacza na stoku narciarskim żółty, trójkątny znak  z dużym „X”  

   w środku?
a) zakaz wjazdu;
b) uwaga ratrak na trasie;
c) uwaga skrzyżowanie tras narciarskich;
d) uwaga koniec trasy.
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14. Które przyporządkowanie kolorów do stopnia trudności tras narciarskich 
jest prawidłowe?

a) zielony- trasa bardzo łatwa, niebieski – trasa trudna, czerwony – trasa bar-
dzo trudna, czarny – trasa zamknięta;

b) zielony – trasa łatwa, pomarańczowy – trasa trudna, czerwony – trasa bardzo 
trudna, czarny – trasa najtrudniejsza;

c) zielony – trasa bardzo łatwa, niebieski – trasa łatwa,  czerwony – trasa trud-
na, czarny – trasa bardzo trudna;

d) niebieski – trasa łatwa, czerwony – trasa trudna, szary – trasa biegowa, czar-
ny – trasa bardzo trudna.

 
15. Czy niepełnoletnia osoba uczestnicząca w szkoleniu indywidualnym może 

poruszać się samodzielnie wyciągami takimi jak kolej gondolowa/ krze-
sełkowa?

a) Tak
b) nie może, tylko w towarzystwie instruktora / asystenta prowadzącego szko-

lenie 
c) może za zgodą obsługi wyciągu
d) nie może w ogóle korzystać z wyciągów

16. W trakcie przygotowania się do zajęć szczególną uwagę zwracasz na:
a) odpowiedni dobór sprzętu do ridera
b) ilość promieni UV w miejscu szkolenia
c) markę outfitu kursanta
d) porę dnia szkolenia, aby zapewnić ciągłość zajęć

17. Organizując zawody snowboardowe rangi Puchar Polski Snowboardzie, 
jako główny organizator nie musisz: 

a) uzyskać zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej
b) zadbać o zabezpieczenie medyczne typu GOPR lub inne jednostki ratunko-

we
c) podać do oficjalnej wiadomości pełny regulamin i zasady rozgrywania zawo-

dów
d) zadbać o odpowiednich sędziów danych konkurencji rozgrywanych podczas 

zawodów 

18. By zadbać o odpowiedni komfort cieplny organizmu podczas zajęć na 
snowboardzie powinniśmy w pierwszym stopniu zadbać o: 

a) nasmarowaną deskę tak by jak najszybciej zjeżdżać w dół stoku
b) odpowiedni ubiór dostosowany do pogody i stosowanie zasady “ubioru na 

cebulkę”
c) odpowiedni krem z filtrem
d) odpowiednio dobrane gogle do kasku  

19. Snowboarding i jego uprawianie zimą najlepiej wpływa na nasz:
a) układ odpornościowy organizmu 
b) układ kostny
c) nie wpływa na nas pozytywnie
d) układ mięśniowy

20. Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu tras narciarskich:
a) Snowboardzista
b) Narciarz
c) Snowboardzista lub narciarz jadący szybciej
d) Snowboardzista lub narciarz z prawej strony

21. Kto wg dekalogu FIS jest bardziej uprzywilejowany na trasie narciarskiej?
a) Narciarz
b) Osoba na sankach, ponieważ ma ograniczoną sterowność
c) Snowboardzista
d) Narciarz i snowboardzista mają równe prawa

22. Zgodnie z przepisami, użytkownik stoku narciarskiego w Polsce może 
mieć we krwi maksymalnie:

a) 0,0  promila alkoholu
b) 0,02  promila alkoholu
c) 0,2 promila alkoholu
d) 0,5 promila alkoholu

23. Kto wg przepisów odpowiada za brak kasku ucznia do lat 16-tu podczas 
lekcji snowboardu? 

a) Rodzic przyprowadzający dziecko na lekcję
b) Szkoła snowboardu , w której dziecko uczy się jeździć
c) Instruktor prowadzący zajęcia z uczniem
d) Uczeń, który nie założył kasku

24. Przy którym schorzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na ucznia pod-
czas lekcji snowboardu?

a) Choroby układu krążenia
b) Padaczka (epilepsja)
c) Niestabilność stawu barkowego
d) Wszystkie punkty a, b i c

25. Które części ciała człowieka wg statystyk najczęściej ulegają urazom pod-
czas wypadków na snowboardzie? 

a) pośladki i głowa
b) stawy kolanowe i łokciowe
c) stawy nadgarstkowe i kolanowe
d) stawy skokowe i pośladki

26. Najbardziej specyficzne urazy w snowboardzie to: 
a) stłuczenia i zwichnięcia
b) złamania i skręcenia
c) skręcenia i skaleczenia
d) stłuczenia i złamania
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27. Przy bardzo mocnym słońcu należy chronić twarz poprzez: 
a) kremy z filtrem UV 
b) okulary przeciwsłoneczne
c) kremy UV i gogle
d) kremy z filtrem UV, okulary/gogle z filtrem UV, bandanę

28. Dobierając odzież do warunków atmosferycznych na stoku należy brać 
pod uwagę: 

a) temperaturę powietrza, prędkość wiatru
b) wilgotność, temperaturę powietrza
c) temperaturę, wilgotność, prędkość wiatru, zachmurzenie
d) temperaturę, zachmurzenie i ilość warstw zakładanej odzieży

29. Czy instruktor odpowiada za niepełnoletniego ucznia?
a) tak, tylko na stoku
b) nie, jeśli na stoku są jego rodzice
c) tak, podczas całej lekcji
d) nie, jeśli podopieczny nie słucha poleceń instruktora

30. Czy szkoła może zatrudnić instruktora skazanego wyrokiem za umyślne 
przestępstwo … 

a) Tak, jeśli od wyroku minęło 5 lat
b) Tak, pod warunkiem złożenia przez instruktora oświadczenia o niekaralności
c) Tak, jeśli pracuje pod opieką instruktora wyższego rangą
d) Nie, nie może zatrudnić takiego instruktora do pracy z dziećmi

31. Czy Asystentem instruktora w snowboardzie w świetle Ustawy o Sporcie 
może być osoba, która nie ukończyła 18 roku życia? 

a) Nie
b) Tak
c) Tak, pod warunkiem że pracuje w szkole pod opieką instruktora
d) Tak, pod warunkiem, że ma wykształcenie średnie

32. Za formowanie grupy szkoleniowej pod względem wieku, płci, warunków 
fizycznych jest odpowiedzialny? 

a) Instruktor szkółki
b) Organizator wyjazdu / szkolenia
c) Organizator i Instruktor
d) Rodzice zapisujący dzieci

33. Za wstępne rozeznanie się i analizę warunków psychofizycznych uczestni-
ków szkolenia przed zajęciami odpowiedzialny jest? 

a) Organizator wycieczki / obozu / szkolenia
b) Kierownik wyszkolenia w danej szkółce
c) Instruktor prowadzący
d) Obsługa resortu narciarsko – snowboardowego

34. Żeby nie dyskwalifikować słabszego uczestnika szkolenia i nie wywierać 
na nim presji, Instruktor powinien? 

a) Odsunąć go od zajęć z daną grupą
b) Nie zwracać na niego uwagi
c) Dopasować warunki i metody szkolenia 
d) Zostawić uczestnika na samodoskonaleniu

35. Czy osoba o  wysokim poziomie lęku i dużym zapotrzebowaniem na sty-
mulację, będzie zdolna wykonać zadania ekstremalne, nie tradycyjne (np. 
skoki big air)? 

a) Zdecydowanie tak
b) Zdecydowanie nie
c) Lęk wycofa ją z działania
d) To zależy od nauczyciela

36. Wygodniejsza i bezpieczniejsza pozycja snowboardzistów na wyciągu 
typu „kotwica” to taka, w której jadą w parze? 

a) Na nogi przeciwne, twarzą do siebie
b) Na nogi przeciwne, plecami do siebie
c) Na te same nogi, ale jeden jedzie switch
d) Nie można jeździć w parach

37. Na szerokim, alpejskim stoku o szerokości sięgającym do 100 metrów, In-
struktor powinien ustawić grupę w sposób?

a) Bezpiecznie w luźnej rozsypce na skraju stoku
b) Bezpiecznie w szyku jeden po drugim na środku i skraju stoku
c) Bezpiecznie w szyku jeden pod drugim na skraju stoku
d) Poprawne i dopuszczalne są odp. 2 i 3

38. „FREERIDE”, zjeżdżając w terenie dzikim, poza szlakiem i warunkach, gdzie 
pokrywa jest niestabilna to rider powinien jechać śladem o promieniu? 

a) Długim z lekkim pompowaniem i podskokami
b) Blisko linii spadku stoku z jak najmniejszym naciskiem na pokrywę śniegu
c) Blisko linii spadku stoku z podskokami, żeby odciążać pokrywę w powietrzu
d) Długim promieniem skrętu od jazdy w poprzek do jazdy w poprzek

39. W przypadku kiedy „lodowiec” zostaje częściowo zamknięty z otwartymi 
trasami o bardzo mocnym nachyleniu a Instruktor ma grupę początkującą, 
to co powinien zrobić? 

a) Korzystać z tego co jest dostępne
b) Prowadzić zajęcia w pojedynkę a reszta grupy będzie czekać na dole
c) Odwołać szkolenie i czekać na lepsze warunki i możliwości
d) Jechać do innego resortu bez względu na cenę
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SPRZĘT

1. Talia deski to:
a) jej przednia krawędź,
b) spód deski
c) część tylna desk
d) najwęższy punkt w płaszczyźnie czołowej deski

2. Najtwardszy ze ślizgów to ślizg:
a) spiekany,
b) granitowy,
c) tłoczony,
d) electra

3. Nose i Tail są częściami deski. Czy mogą być równe długością?
a) Nie mogą, mogłoby to spowodować rozklejenie deski
b) Tak mogą, takie deski nazywamy TwinTip
c) Mogą pod warunkiem że jest to deska kierunkowa
d) Muszą być równe aby dobrze trzymały wiązania

4. Do podstawowych elementów miękkiego wiązania snowboardowego zali-
czamy:

a) łyżka (high-back), płyta podstawy, paski, klamry (pompki), pedał gazu;
b) inserty, płyta podstawy, łyżka (high-back), pedał gazu, klamry (pompki);
c) łyżka (high-back), płyta podstawy, strapy, krawędź efektywna, pedał gazu, 

klamry (pompki);
d) łyżka (high-back), paski, holl, inserty
 
5. W miękkim wiązaniu snowboardowym pochylenie „łyżki” (high-back`a) 

służy:
a) zmniejszeniu efektywności przeniesienia siły nacisku na krawędź backsid`o-

wą w trakcie jazdy;
b) zwiększeniu efektywności przeniesienia siły nacisku na krawędź backsid`ową 

w trakcie jazdy;
c) zwiększeniu efektywności przeniesienia siły nacisku na krawędź frondsi-

de`ową w trakcie jazdy,
d) lepszemu dopasowania buta do wiązania.
 
6. W miękkim wiązaniu snowboardowym regulacja wysunięcia „pedału gazu” 

służy:
a) zmniejszeniu efektywności przeniesienia siły nacisku na krawędź backsid`o-

wą w trakcie jazdy;
b) zwiększeniu efektywności przeniesienia siły nacisku na krawędź frontside`o-

wą w trakcie jazdy,
c) zmniejszeniu efektywności przeniesienia siły nacisku na krawędź frontsi-

de`ową w trakcie jazdy,
d) zwiększeniu efektywności przeniesienia sił nacisku na przód i tył deski
 

7. Kupując nowe buty snowboardowe w sklepie powinno się:
a) mierzyć tylko jednego buta nie zawiązując go;
b) mierzyć oba buty, dobrze je zawiązać, następnie przyjąć pozycję snowboar-

dową i ocenić czy rozmiar jest prawidłowy;
c) mierzyć oba buty, dobrze je zawiązać w pozycji siedzącej i ocenić czy rozmiar 

jest prawidłowy;
d) mierzyć oba buty nie zawiązując ich.
 
8. Do podstawowych konstrukcji (kształtów) miękkich desek snowboardo-

wych zaliczamy konstrukcje typu:
a) camber, rocker, flat, flat-rocker, hybrydowa rocker lub camber;
b) sidewall, cap, fisch, high-back, strap;
c) camber, rocker, fisch, sidewall, cap, holl;
d) camber, rocker, libtech, elektra, fish.
 
9. Konstrukcja deski typu rocker charakteryzuje się:
a) łukowatym kształtem przypominającym banana, gdzie głównie środek deski 

przylega do podłoża, kształt sprzyjający wykonywaniu trików takich jak np. 
nose/tail press oraz jeździe w głębokim śniegu;

b) łukowatym kształtem przypominającym odwróconego banana, gdzie środek 
deski nie przylega do podłoża, kształt sprzyjający agresywniejszej jeździe na 
krawędzi po twardym przygotowanym stoku;

c) płaskim kształtem deski, w której prawie cała jej powierzchni przylega rów-
no do podłoża

d) pofalowany kształt deski łączący konstrukcje rocker oraz camber.
 
10. Konstrukcja deski typu camber charakteryzuje się:
a) płaskim kształtem deski, w której prawie cała jej powierzchni przylega rów-

no do podłoża;
b) pofalowanym kształtem deski, w której powierzchnie pod wiązaniami płasko 

przylegają do podłoża a środek deski nie przylega do podłoża;
c) łukowatym kształtem deski przypominającym odwróconego banana, w któ-

rym środek deski nie przylega do podłoża, kształt sprzyjający agresywniej-
szej jeździe na krawędzi po twardym przygotowanym stoku;

d) łukowatym kształtem przypominającym banana, gdzie głównie środek deski 
przylega do podłoża, kształt sprzyjający wykonywaniu trików takich jak np. 
nose/tail press oraz jeździe w głębokim śniegu.

11. Krawędź dostokowa to krawędź?
a) Zaokrąglona na przodzie (nose) i tyle (tail) deski
b) Krawędź która nie ma styczności ze stokiem
c) Krawędź na której jedziemy w danym momencie
d) Boczna krawędź deski na łączeniu z laminatem
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12. High back to część wiązania i można powiedzieć o nim, że:
a) Piętka na której opiera się łyżka
b) Łyżka na której opiera się łydka
c) Odpowiedź A i B
d) Podkładka którą podkładamy pod płytę 

13. Największą sztywnością charakteryzują się deski typu:
a) Slalom gigant
b) freeride
c) slalom
d) allmountain

14. Duże wcięcie w talii deski: 
a) świadczy o dużym promieniu skrętu deski
b) świadczy o małym promieniu skrętu deski
c) świadczy o zmienności promienia skrętu deski
d) nie ma wpływu na promień skrętu deski 

15. Symetryczne ustawienie wiązań w stosunku do środka długości deski cha-
rakteryzuje jazdę:

a) freeridową
b) freestylową
c) slalomową
d) carvingową

16. Na której z tych desek jeżdżono najwcześniej?
a) Snurfer
b) Winterstick
c) Skiboard
d) Splitboard

17. Deski symetryczne to deski typu:
a) transition 
b) twin tip
c) setback
d) twin top

18.  Inserty:
a) to metalowe śruby pozwalające przykręcić wiązania do deski  
b) podlegają regularnej wymianie 
c) pozwalają na regulację szerokości ustawienia wiązań na desce
d) to część wiązania snowboardowego

19. Ustawienie kątów wiązań na desce:
a) należy dobierać indywidualnie
b) powinno być takie samo dla osób o podobnym wzroście
c) raz ustawione nie powinno być nigdy zmieniane
d) nie zależy od rodzaju deski i umiejętności snowboardzisty

20. Do konserwacji deski nie będziemy używali:
a) pałeczki kofiksowej
b) cykliny metalowej
c) smaru i żelazka
d) wyrzynarki 

21. Która z odpowiedzi jest najbardziej właściwa: „Długość deski dobieramy 
do użytkownika uwzględniając”:

a) wzrost, umiejętności, styl jazdy 
b) umiejętności, wzrost, kolor wiązań 
c) ilość dni spędzanych na stoku, waga, płeć, 
d) waga, styl jazdy, rodzaju wiązań 

22. Które zdanie dotyczące butów snowboardowych nie jest prawdziwe: 
a) Buty powinny być dobrze dopasowane do stopy i wygodne
b) Powinny pozwalać na swobodny ruch unoszenia pięty w bucie
c) Mogą być wiązane na klasyczne sznurówki, system Boa, klamry lub inne 

systemy zaciągania
d) Powinny mieć dopasowaną do umiejętności i wybranego stylu jazdy sztyw-

ność

23. Czy ustawienie wiązań na tzw. “kaczkę”:
a) można ustawić tylko i wyłącznie na deskach typu twin tip
b) ułatwia jazdę w obu kierunkach - na swoją nogę i switch 
c) ułatwia jazdę na krawędzi - carving 
d) jest to typowe ustawienie do konkurencji slalom gigant równoległy  

24. Deska snowboardowa typu splitboard to: 
a) deska która zdecydowanie ułatwia jazdę w snowparku, a szczególności tzw. 

jibbing
b) deska która jest wykorzystywana do nauki jazdy na snowboardzie 
c) deska która ma nose i tail równej długości oraz ułatwia jazdę na switch
d) deska która składa się z dwóch połówek i można na niej podchodzić w gó-

rach  

25. Zestaw lawinowe ABC to:
a) smar, żelazko, cyklina  
b) detektor, sonda, łopatka 
c) plecak, mapa, kompas 
d) deska freeride, kask, plecak lawinowy  

26. Która z desek będzie najbardziej odpowiednia do jazdy po snowparku?
a) Allmountain
b) Freeride
c) Freestyle
d) Snowboard Cross
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27. Co według Ciebie powinno być środkiem dydaktycznym, ułatwiającym 
przeprowadzenie analizy jazdy uczestników szkolenia? 

a) Buty snb, deska, wiązania, kask
b) Termo aktywna bielizna i ciuchy GoreTEX
c) Kamera, aparat, dron
d) Fotokomórka, rejestrator prędkości

28. Wymień dopuszczalne środki dydaktyczne, które ułatwiają i wspomagają 
naukę jazdy na snowboardzie? 

a) Grzybki, sznurek, guma
b) Pachołki, tyczki, gałązki
c) Spray, kamera, aparat
d) Wszystko i kreatywnie

METODYKA

1. W której części lekcji zastosujesz ćwiczenia wprowadzające do tematu 
głównego:

a) części wstępnej,
b) części wprowadzającej,
c) części głównej,
d) części końcowej,

2.  Ile minut poświęcisz na rozgrzewkę przed lekcją snowboardu?
a) Nigdy nie więcej niż 10 minut,
b) Między 5 a 10 minut,
c) długość rozgrzewki może być różna i zależy od wielu czynników,
d) Nie krócej niż 20 minut.

3. Uczeń ćwicząc i dobrze rozumiejąc dane ćwiczenia, zdaje sobie sprawę z 
jego celowości.

te słowa możesz przypisać:
a) zasadzie świadomości i aktywności,
b) zasadzie poglądowości,
c) zasadzie stopniowania trudności,
d) zasadzie trwałości,

4. Metoda w której nauczamy całości ruchu to:
a) syntetyczna,
b) zadaniowa,
c) analityczna,
d) kontrastów.

5.  Które z ról przypiszesz instruktorowi w procesie nauczania snowboardu:
a) szkoleniową,
b) wychowawczą,
c) przewodnika,
d) wszystkie powyższe

6.  Do ćwiczeń związanych z umiejętnościami sprawnego i bezpiecznego poru-
szania się na stoku różnymi sposobami wybierasz:

a) stok o dużym nachyleniu, łatwo wtedy wprowadzić deskę do jazdy
b) miejsce w głębokim śniegu, łatwiej ćwiczyć gdy jest miękko i bezpiecznie 
c) obszar przygotowany do jazdy na snowboardzie (ratrakowany) o umiarkowa-

nym nachyleniu z wypłaszczeniem
d) obszar przygotowany do jazdy na snowboardzie (ratrakowany) o umiarko-

wanym nachyleniu ale wąski, aby ograniczyć możliwości poruszania się zbyt 
daleko
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7. Ćwiczenie o nazwie „zgarnij 100” polegające na wyobrażeniu, iż mamy na 
dziobie deski 100 zł, które chcemy złapać przez wychylenie się w stronę 
kierunku jazdy służy?

a) rozpychaniu złączonych kolan w trakcie jazdy;
b) domknięciu zbyt otwartej pozycji  w trakcie jazdy;
c) koryguje błąd polegający na wypychaniu biodra w kierunku jazdy, a także 

zbyt mocnym obciążaniu tylnej nogi
d) powoduje domknięcie zbyt otwartej pozycji backside`owej w trakcie jazdy
 
8. Ćwiczenie o nazwie „szermierz” polegające na przyjęciu pozycji szermier-

skiej – tylna ręka uniesiona nad tylny bark a przednia imitując ruch dź-
gnięcia szpadą do środka skrętu frontside`owego …

a) powoduje domknięcie zbyt otwartej pozycji frontside`owej w trakcie jazdy;
b) koryguje błąd pozycji  o nazwie „scyzoryk” nadmierne załamanie tułowia i 

wyprostowane nogi;
c) koryguje błąd pozycji wysunięcie przedniego biodra do przodu w skręcie 

backside`owym;
d) koryguje błąd o nazwie „motorówka” przez przeniesienie środka ciężkości 

do przodu gdy jest on za bardzo z tyłu;
 
9. Ćwiczenie o nazwie „jak kowboj na krowie” polegające na wyobrażeniu, iż 

jedziemy na oklep na krowie z szeroko rozpychając kolana, koryguje?
a) koryguje błąd zbyt małej rotacji w skręcie rotacyjnym;
b) koryguje błąd pozycji – jazda z kolanami do środka;
c) koryguje błąd otwartej pozycji frontside`owej w trakcie jazdy;
d) koryguje błąd pozycji  o nazwie „scyzoryk” nadmierne załamanie tułowia i 

wyprostowane nogi;
 
10. Aby osiągnąć zamierzony cel  instruktor powinien kierować się określony-

mi zasadami dydaktycznymi, należą do nich?
a) zasada prób i błędów, zasada poglądowości, zasada systematyczności, zasa-

da prewencyjna,
b) zasada analityczna, zasada kontrastów, 
c) zasada świadomości i aktywności, zasada poglądowości, zasada systematycz-

ności
d) zasada dysonansu poznawczego, zasada prawa efektu, zasada równowagi 

poznawczej 
 
11. Zasada systematyczności odnosi się do?
a) treści nauczania ruchu i oznacza ich planowany i logicznie uporządkowany 

dobór;
b) utrwalania wyników nauczania poprzez cykliczne ich powtarzanie;
c) efektu uczestnictwa w aktywności ruchowej, którym jest ogólny dobrostan 

fizyczny, psychiczny i społeczny;
d) wiąże się ze skrajnym i przeciwstawnym ułożeniem ciała lub jego częściami 

w trakcie wykonywania ćwiczeń;
 

12. Metody nauczania ćwiczeń ruchowych to:
a) metoda całościowa, metoda poglądowości, metoda zdrowotności, 
b) metoda całościowa, metoda analityczna,
c) metoda całościowa, metoda analityczna, metoda mieszana,
d) metoda równowagi poznawczej, metoda oporu psychicznego, metoda dyso-

nansu 
 
13. Metoda prewencyjna…
a) wiąże się ze skrajnym i przeciwstawnym ułożeniem ciała lub jego częściami 

w trakcie wykonywania ćwiczeń;
b) odnosi się do efektu uczestnictwa w aktywności ruchowej, którym jest ogól-

ny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny;
c) polega na stworzeniu takich warunków i korzystaniu z takich środków, które 

ustrzegą ucznia przed popełnieniem typowych błędów;
d) mówi o skrajnym i przeciwstawnym ułożeniem ciała lub jego częściami w 

trakcie wykonywania ćwiczeń;
 
14. O tym, że jeśli uczeń będzie kojarzył zajęcia pozytywnie, jako źródło suk-

cesów, postępów, satysfakcji to będzie dążył do powtórzenia tego stanu, 
mówi?

a) prawo efektu;
b) teoria równowagi poznawczej;
c) teoria dysonansu poznawczego;
d) prawo oporu psychicznego.

15. Organizacja lekcji / zajęć snowboardowych w formie pisemnej to?
a) Streszczenie
b) Rozprawka
c) konspekt
d) hospitacja

16. Tok lekcji składa się z?
a) 3 części
b) 4 części
c) 2 części
d) 6 części

17. Część wstępna toku lekcji ma za zadanie?
a) Omówienie budowy deski
b) Nauki jazdy orczykiem
c) Naukę wpinania deski
d) Przedstawienie porządku zajęć i rozgrzewkę

18. Metoda analityczna w nauczaniu polega na?
a) Podziale na części nauczanego ruchu
b) Łączeniu części w jedną całość
c) Nauczanie poprzez pokaz złożonego ruchu
d) Nauczanie poprzez nagranie video



WYTYCZNE SITS NA SEZON 2022–202350 51

19. Najbardziej naturalną, ale najmniej efektywną metodą nauczania ruchu jest:
a) metoda prób i błędów
b) metoda analityczna
c) metoda syntetyczna
d) metoda zadaniowa

20. Gdy uczeń ma problemy z całościowym opanowaniem nowej ewolucji 
snowboardowej najlepiej jest zastosować w nauczaniu metodę:

a) prób i błędów
b) analityczną
c) syntetyczną
d) zadaniową

21. Liczba pokazów przez instruktora nowego ćwiczenia lub ewolucji powin-
na być uzależniona od:

a) czasu jakim dysponuje
b) stopnia złożoności ewolucji
c) zdolności adaptacji ruchu przez ucznia
d) wszystkich elementów wymienionych w pozostałych odpowiedziach
 
22. Opanowanie określonej ewolucji snowboardowej przez wykonywanie 

przewidzianych w metodyce nauczania ćwiczeń odbywa się w części:
a) wstępnej lekcji snowboardowej
b) wprowadzającej lekcji snowboardowej
c) głównej lekcji snowboardowej
d) końcowej lekcji snowboardowej

23. Nauczanie ewolucji snowboardowej noseroll i tailroll powinno zaczynać 
się od:

a) ćwiczeń w terenie płaskim
b) skrętów dostokowych
c) skrętów odstokowych
d) przypomnienia ześlizgów prostych i skośnych

24. Sprawność fizyczna to:
a) odporność na zmęczenie
b) zdolność do wykonywania wysiłku, bez głębszych zaburzeń homeostazy
c) możliwości i umiejętności człowieka umożliwiających efektywne wykonywa-

nie wszelkich działań ruchowych
d) wytrzymałość krążeniowo-oddechowa

25. Metoda syntetyczna w nauczaniu czynności ruchowych:
a) świetnie sprawdza się przy nauczaniu dzieci,
b) oparta jest na nauczaniu elementów logicznie wyodrębnionych z całości 

nauczanego ruchu
c) stosowana jest przede wszystkim do nauczania bardzo skomplikowanych 

czynności ruchowych
d) pozwala na wykorzystanie sytuacji problemowej, która powinna być przez 

ucznia rozwiązana

26. Jako instruktor/ka snowboardu co poleciłbyś/poleciła najbardziej swoim 
kursantom by wspomóc naukę jazdy na desce? 

a) nic - najlepiej odpoczywać w wolnym czasie
b) filmy na youtube 
c) zajęcia koordynacyjno-gimnastyczne np. na sali z trampolinami i gąbkami 
narciarstwo biegowe  

27. Kto może samodzielnie prowadzić i planować jednostkę lekcyjną?
a) Instruktor SITS
b) Instruktor Zawodowy
c) Asystent Instruktora
d) wszyscy wymienieni

28. Kto może samodzielnie prowadzić i planować jednostkę lekcyjną?
a) Instruktor SITS
b) Instruktor Zawodowy
c) Asystent Instruktora
d) wszyscy wymienieni

29. Którą z podanych metod należy zastosować podczas nauczania złożonej 
techniki? 

a) Metodę syntetyczną
b) Metodę analityczną
c) Metodę kompleksową
d) Metodę początkową

30. Która z podanych metod polega na nauczaniu techniki w całości, następnie 
rozbiciu nauczania na poszczególne elementy, aby na końcu powrócić do 
doskonalenia techniki w całości? 

a) Metoda syntetyczna
b) Metoda analityczna
c) Metoda kompleksowa
d) Metoda początkowa

31. Które ćwiczenie zastosujesz aby poprawić technikę u kursanta, który jeź-
dzi na zbyt wyprostowanych nogach?

a) Jazda z rękami na biodrach
b) Jazda z rękami wzdłuż ciała, bez ich odrywania
c) Rotacja ciała do środka skrętu podczas jazdy
d) Przysiady w trakcie jazdy

32. Która z poniższych metod w najwierniejszy sposób pozwala ukazać kur-
santowi popełniane przez niego błędy: 

a) Opis werbalny popełnianych błędów
b) Demonstracja instruktora, który naśladuje popełniane błędy
c) Video analiza 
d) Komentarz i werbalny opis przez innych kursantów
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33. Który ze środków dydaktycznych najlepiej wykorzystać będąc z grupą na 
stoku w celu nauczenia podziału na fazy skrętu? 

a) Opis werbalny
b) Wyświetlenie filmu na telefonie
c) Rysunek na śniegu
d) Rysunek na kartce papieru

34. Która forma organizacyjna z poniższych najczęściej używana jest pod-
czas nauczania jazdy na snowboardzie w grupie?

a) frontalna
b) obwodu ćwiczebnego
c) pracy w zespołach
d) indywidualna

35. Której formy porządkowej będziemy używali najrzadziej podczas prowa-
dzenia zajęć z nauki jazdy na snowboardzie? 

a) okrąg
b) czworobok
c) rząd
d) ustawienie w rozsypce

36. Której formy porządkowej, z poniższych, najczęściej będziemy używali 
podczas prowadzenia zajęć grupowych z jazdy na snowboardzie

a) czworobok
b) rząd
c) dwuszereg
d) okrąg

37. Który z wymienionych czynników nie utrudnia wykonywania ewolucji / 
technik na snowboardzie?

a) oblodzona trasa
b) silny wiatr
c) słoneczna pogoda
d) zmęczenie kursanta

38. Dlaczego podczas uczenia zupełnie początkujących dobrze wybrać sto-
sunkowo łagodny stok z wypłaszczeniem na końcu? 

a) ponieważ z wypłaszczenia dogodnie będzie obserwować nam całą grupę
b) bo na łagodny stoku upadki mniej bolą
c) ponieważ na łagodnym stoku deska szybciej skręca, co ułatwia naukę
d) ponieważ na łagodnym stoku deska wolniej przyspiesza, a na wypłaszczeniu 

wyhamuje

39. Który z elementów jazdy można wprowadzić jako pierwszy, dla początku-
jących snowboardzistów, którzy są zainteresowani freestyle’em? 

a) obrót płaski 360
b) skok 180 z jazdy
c) skok prosty na małej skoczni
d) noseroll 180

40. W której części zajęć snowboardowych znajdą się ćwiczenia pobudzające, 
orientacyjno-organizacyjne, rozciągające?

a) przedwstępnej
b) wstępnej
c) głównej
d) końcowej

41. Która z części lekcji charakteryzuje się najdłuższym czasem trwania?
a) przygotowawcza
b) wstępna
c) główna
d) końcowa

42. Instruktor tworzy interakcje z uczniem podczas lekcji poprzez: 
a) monolog
b) dialog
c) przedmiotowe traktowanie ucznia
d) nie zadawanie uczniowi trudnych pytań

43. Autorytetu wśród uczniów instruktor nie buduje poprzez: 
a) Wiedzę i kulturę osobistą
b) Mistrzostwo pedagogiczne
c) Najnowszy  sprzęt snowboardowy
d) Cnoty moralne

44. Czy przed każdą lekcją snowboardu instruktor ma obowiązek przeprowa-
dzić rozgrzewkę?

a) Jest to uzależnione od tematu zajęć
b) Jest to uzależnione od temperatury w jakiej odbywać się będzie lekcja
c) Tak, zawsze musi być przeprowadzona rozgrzewka
d) Nie , jeśli uczeń poinformuje instruktora, że zrobił rozgrzewkę samodzielnie

45. Czy przeprowadzając rozgrzewkę można pominąć niektóre jej elementy, 
np. rozciąganie?

a) Tak, jeśli w temacie zajęć nie ma elementów freestylu
b) Tak, jeśli elementy rozciągania były częścią rozgrzewki dzień wcześniej
c) Nie, rozciąganie musi być częścią każdej rozgrzewki
d) Nie, ale można zrobić rozciąganie tylko kończyn dolnych

46. Co należy zrobić przed rozpoczęciem zajęć w snowparku?
a) sprawdzić tylko czy nie ma tłumu przy przeszkodach
b) sprawdzić czy nie ma nierówności na lądowaniach
c) sprawdzić stan przeszkód, najazdów, lądowań i prędkość najazdów
d) sprawdzić grubość pokrywy śnieżnej w snowparku
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47. Jak wygląda prawidłowe ustawienie grupy ćwiczebnej na stoku?
a) grupa siedzi w rozsypce za zakrętem trasy
b) grupa siedzi w rozsypce przez zakrętem na trasie
c) grupa stoi / siedzi z boku trasy
d) grupa siedzi w dowolnym miejscu ale w zwartym rzędzie jeden nad drugim

48.Jak prawidłowo wygląda dojazd i zatrzymanie kolejnych osób do grupy 
podczas zajęć? 

a) każdy dojeżdża do grupy hamując nad grupą
b) każdy dojeżdża nad grupę ześlizgiem
c) każdy dojeżdża hamując i zatrzymując się poniżej grupy
d) osoba dojeżdżająca nad grupę wykonuje skręt na małej prędkości i zatrzy-

muje się nad grupą

49.  Która z akcji promuje bezpieczne uprawianie sportów zimowych? 
a) Łap jaja
b) Życie to nie Facebook
c) Płytka wyobraźnia
d) Śnieżny dekalog

50. Zajęcia o charakterze grupowym mają pozytywny wpływ na rozwój takich 
funkcji i umiejętności jak? 

a) Współdziałania, współpracy, odpowiedzialności, samokontroli, samoocenie
b) Wykorzystania sytuacji, odniesienia porażki, popełniania błędów
c) Separowania się od grupy i dzielenia na podgrupy
d) Nie są dobrym rozwiązaniem w procesie interpersonalnym

51. Jakich cech psychospołecznych nie znajdziesz wśród ludzi sukcesu, ak-
tywnych fizycznie? 

a) Skromność, łaskawość, pobłażliwość, lenistwo
b) Determinacja, pracowitość, zdolności do walki
c) Podatność na używki, doping, potrzeba ryzyka
d) Rywalizacja, etos pracy, sportowa inteligencja

52. Doświadczony Instruktor snowboardu prowadzi zajęcia w określonej jed-
nostce czasu w sposób? 

a) Rutynowy bez przygotowania
b) Zawsze powinien być przygotowany do każdego poziomu szkolenia
c) Nie podejmuje pracy z marszu
d) Odnajdzie się w każdej sytuacji

53. Amplituda trudności nauczanych elementów w snowboardzie powinna 
być zależna od? 

a) Poziomu zaawansowania najlepszej osoby w grupie
b) Od ćwiczeń / elementów trudniejszych do prostych
c) Od ćwiczeń / elementów prostych do złożonych
d) Zależna od poziomu zaawansowania Instruktora

54. Rozłożone ramiona w linii obojczyków (linia barków) wskazuje na ćwicze-
nie? 

a) Helikoptera
b) Pajacyka
c) Samolotu
d) Żołnierzyka

55. Czy ustawianie na trasie różnych przeszkód w postaci pachołków, kijków, 
grzybków, gąbek czy krążków jest dobrym rozwiązaniem w procesie nauki 
jazdy na snb?

a) Absolutnie nie, bo zaburza koncentrację
b) To świetne narzędzia do wymuszania skrętów czy innej ewolucji
c) To niebezpieczne rzeczy, które mogą zaszkodzić innym użytkownikom 
d) Powszechnie jest zakazane na polskich stokach
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TECHNIKA

1. Impuls skrętny to?
a) wynik współdziałania układu mięśniowego z siłami zewnętrznymi (czynnik) 

wprowadzający deskę w skręt, np. kontrrotacja, rotacja, obciążenie krawę-
dzi, zakrawędziowanie deski;

b) czynnik wprowadzający deskę w ruch obrotowy przy wykonywaniu podsta-
wowych grabów;

c) impuls występujący w fazie sterowania podczas skrętu ciętego WN;
d) odciążenie czynne deski.
 
2. Kompensacja to?
a) równoważenie działania innym znoszącym je działaniem, pochłanianie, 

tłumienie. W jeździe na snowboardzie celem kompensacji jest utrzymanie 
możliwie stałego nacisku deski na podłoże;

b) jazda łączonymi skrętami bez przekraczania linii spadku stoku, stosowana 
jest jako ćwiczenie wprowadzające do skrętów odstokowych;

c) wyprzedzający ruch skrętny tułowia w przód i w stronę mającej nastąpić 
zmiany kierunku jazdy;

d) rodzaj skoczni w snowparku.
 
3. Kontrrotacja to?
a) obrotowy ruch tułowia przeciwny do kierunku obrotu deski, wykorzystywany 

w pewnych elementach freestyle lub na stoku w trakcie nagłego hamowania 
- zatrzymania się;

b) jeden z pożądanych impulsów skrętnych, nauczany jako pierwszy (najłatwiej-
szy) sposób na wywołanie skrętu;

c) skok na skoczni, w trakcie którego przez kontrroację ustawiamy deskę pro-
stopadle do kierunku lotu;

d) rodzaj odciążenia deski wprowadzający deskę w skręt.
 
4. Odciążenie czynne NW to?
a) zwiększenie nacisku na podłoże wykorzystywane 
b) zmniejszenie nacisku deski na podłoże
c) zmniejszenie nacisku na przedniej części deski
d) zwiększenie nacisku na deskę wykorzystywane do wykonania skoku Ollie.
 
5. W skręcie ciętym wyróżniamy następujące fazy skrętu:
a) koncentracji, wywołania, akcji, końcowa;
b) wywołania, sterowania, końcowa;
c) przygotowania, wywołania, sterowania, końcowa;
d) wywołania, przygotowania, sterowania, końcowa.
 
6.  W skręcie ciętym NW odciążenie krawędzi następuje w fazie?
a) 1
b) 2
c) 2 i 3
d) 4 i 1
 

7. Która kolejność wg systematyki ewolucji SITS jest prawidłowa?
a) skręt ślizgowy rotacyjny, skręt ślizgowy, skręt ślizgowy NW, skręt cięty, 
b) skręt ślizgowy rotacyjny, skręt ślizgowy, skręt cięty, skręt ślizgowy NW, 
c) skręt ślizgowy, skręt cięty, skręt ślizgowy rotacyjny, skręt ślizgowy NW,
d) skręt cięty, skręt ślizgowy, skręt cięty NW, skręt ślizgowy NW.
 
8.  Szeroki i symetryczny ślad na śniegu charakteryzuje skręty:
a) tylko ślizgowy rotacyjny
b) tylko ślizgowy NW
c) wszystkie ślizgowe
d) wszystkie cięte
 
9. Przedstawiony opis:
- sposób prowadzenia deski po śniegu – ślizgowy,
- stosowany impuls skrętny - rotacja, 
 - stosowane odciążenie - brak.
Odnosi się do którego z wymienionych skrętów?
a) ślizgowy rotacyjny;
b) ślizgowy;
c) cięty NW;
d) ślizgowy NW.
 
10. Przedstawiony opis:
- sposób prowadzenia deski po śniegu – cięty,
- stosowany impuls skrętny - zakrawędziowanie,
- stosowane odciążenie - NW.
Odnosi się do którego z wymienionych skrętów?
a) skręt ślizgowy NW;
b) skręt cięty WN;
c) skręt cięty NW;
d) ślizgowy rotacyjny.
 
11. Przedstawiony opis:
- sposób prowadzenia deski – ślizgowy,
- stosowany impuls skrętny – obciążenie krawędzi,
- stosowane odciążenie - NW.
Odnosi się do którego z wymienionych skrętów?
a) ślizgowy NW;
b) cięty NW;
c) cięty WN;
d) ślizgowy rotacyjny.
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12. Przedstawiony opis:
- sposób prowadzenia deski – ślizgowy,
- stosowany impuls skrętny – obciążenie krawędzi,
- stosowane odciążenie – zależnie od preferencji.
- skręt o małym promieniu
Odnosi się do którego z wymienionych skrętów?
a) śmig cięty;
b) skręt ślizgowy;
c) śmig ślizgowy;
d) cięty NW.
 
13. W technice jazdy na snowboardzie do pożądanych impulsów skrętnych 

zaliczamy?
a) NW, WN, kompensacja;
b) ślizgowy, cięty, hamujący
c) rotacja, obciążenie krawędzi, zakrawędziowanie,
d) antycypacja, kontrrotacja, kompensacja.
 
14. Jakie ślady na śniegu zostawia deska snowboardowa prowadzona w skrę-

cie?
a) ślizgowy, cięty;
b) przerywany, ciągły, pofalowany;
c) spokojny, agresywny;
d) płytki, umiarkowany, głęboki.
 
15. Jaką zmianę krawędzi możemy wyróżnić w skrętach ślizgowych i ciętych?
a) płynną, szarpaną;
b) hamującą, ślizgową, ciętą;
c) pośrednią, bezpośrednią;
d) wolna, szybka.

16. Czy w skręcie ślizgowym rotacyjnym, pośrednia zmiana krawędzi to?
a) Jazda na krawędzi doskokowej
b) Jazda na krawędzi odstokowej
c) Jazda przez deskę ustwioną płasko na śniegu
d) Przejście z krawędzi na krawędź

17. Śmig hamujący wykonuje się?
a) jadąc blisko linii spadku stoku
b) jadąc w skos stoku
c) jadąc w poprzek stoku
d) w drugiej fazie skrętu

18. Wychylenie do środka skrętu w skręcie ciętym następuje?
a) W fazie impulsu skrętnego 
b) Po impulsie (zmianie krawędzi)
c) Na koniec fazy 3
d) W 2 i 3 fazie

19. Technika alpejska to styl jazdy?
a) Na tyczkach – slalomy
b) Pokaz skoków na różnych skoczniach
c) Przejazd łatwych form terenowych
d) Najbardziej widowiskowy slop style

20. Aby uniknąć wypychanego biodra na backside należy?
a) Obciążyć przednią nogę
b) Ugiąć równomiernie kolana w celu obniżenia pozycji
c) Odchylić się lekko do tyłu
d) Ugiąć kolana i obniżyć przedni bark

21. Jadąc w głębokim śniegu należy:
a) obniżyć pozycję 
b) lekko przenieść ciężar ciała na tylną nogę
c) podskoczyć
d) obciążyć przednią nogę

22. Zmiana krawędzi deski odbywa się w fazie:
a) przygotowania  
b) zapoczątkowania skrętu 
c) sterowania
d) kończącej

23. W technice snowboardowej impulsem skrętnym nie jest:
a) obciążenie krawędzi 
b) rotacja
c) odciążenie czynne
d) bezpośrednia zmiana krawędzi

24. Najdłuższą fazą  skrętu jest:
a) przygotowania
b) zapoczątkowania skrętu
c) sterowania
d) kończąca 

25. Skręt dostokowy charakteryzuje się:
a) brakiem zmiany krawędzi deski
b) brakiem jazdy po łuku
c) małą prędkością jazdy
d) małym promieniem skrętu

26. Kompensację w jeździe po muldach uzyskuje się poprzez:
a) uginanie nóg na garbie i prostowanie w muldzie
b) jazdę w obniżonej pozycji
c) jazdę w podwyższonej pozycji
d) uginanie nóg na w muldzie i prostowanie na garbie
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27.  Ślad pozostawiony na śniegu w wyniku przemieszczania się płasko usta-
wionej deski w skręcie to ślad:

a) ślizgowy
b) cięty
c) dryfujący
d) zamiatający

28.  Na snowboardzistę jadącego na wprost działa siła:
a) ciężkości
b) odśrodkowa
c) grawitacji
d) ciążenia
29. Zaznacz który z poniższych skrętów nie wchodzi w zakres ewolucji 2 stop-

nia SITS:
a) Śmig ślizgowy
b) ślizgowy switch
c) cięty WN
d) ślizgowy NW

30. Ile faz skrętu wyróżnić możesz w skręcie ciętym NW?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

31.  Ile faz skrętu wyróżnić możesz w śmigu ślizgowym?:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

32. 50/50 to:
a) przejazd po przeszkodzie z deską ustawioną prostopadle do przeszkody
b) przejazd po przeszkodzie z deska ustawioną równolegle do przeszkody,
c) skok prosty z wykonaniem ruchu kontrotacji w biodrze
d) skok z obrotem o 50 stopni

33. Która z poniższych odpowiedzi jest prawidłowa i odnosi się do skrętu cię-
tego?

a) jest pierwszym pełnym skrętem z przekroczeniem linii spadku stoku wyko-
nywanym na krawędzi

b) zmiana krawędzi deski podczas jazdy skrętem ciętym odbywa się w sposób 
bezpośredni 

c) można go od początku do końca wykonać w pozycji podstawowej 
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne i odnoszą się do skrętu ciętego   

34. Która z poniższych odpowiedzi charakteryzuje prawidłowo wykonany 
skręt ślizgowy tyłem - fakie/switch:

a) Jazda skrętem ślizgowym tyłem niczym się nie różni jeśli chodzi o technikę 
jego wykonania od jazdy na “swoją”, jedynie nogą prowadzącą jest tzw. tylna 
noga 

b) Jazda skrętem ślizgowym tyłem wymaga od ridera zdecydowanego obniże-
nia całej pozycji w celu lepszej kontroli krawędzi

c) Wykonuje się go tylko i wyłącznie poprzez rotację całego ciała w kierunku 
zamierzonego skrętu 

d) Skręt ślizgowy tyłem nie występuje w systematyce jazdy na stopień II SITS

35. Która z poniższych odpowiedzi jest prawidłowa i dotyczy ewolucji fre-
estyle jaką jest boardslide?

a) Boardslide można wykonać na wszelkiego rodzaju boxach, rurkach, pcv’kach 
i innych “przeszkodach stałych” 

b) wszystkie odpowiedzi a, c, d charakteryzują ewolucję boardslide 
c) Są różne techniki jej finalnego wykonania ale ogólnie rzecz biorąc deska 

powinna się znajdować w poprzek danej przeszkody
d) Wyróżniamy frontside boardslide jak i backside boardslide

36. Które z określeń jest prawdziwe?
a) goofy to prawa noga wiodaca na desce, a lewa to regular 
b) goofy to lewa noga wiodąca na desce, a prawa to regular 
c) goofy i regular nie mają związku ze snowboardingiem 
d) goofy to jazda na drugą nogę (switch), a regular na “swoją” 

37. Określenie Frontside i Backside to: 
a) jazda po wyznaczonych trasach i poza nimi 
b) jazda na płaskiej desce w obu kierunkach 
c) to samo co toeside i heelside 
d) pierwsze i podstawowe ewolucje freestyle jakich się uczymy na snowboar-

dzie 

38. Określenie indy grab oznacza, że:
a) podczas skoku rider chwyta deskę ręką przednią za krawędź piętową/backsi-

de między wiązaniami   
b) podczas jazdy wyciągiem orczykowym tzw t-Barr trzymamy go rękami 
c) podczas skoku skoku z obrotem łapiemy deskę za krawędź  
d) podczas skoku rider chwyta deskę ręką tylną za krawędź palcową/frontside 

między wiązaniami 

39. Czy nauka skrętu ślizgowego rotacyjnego – dostokowego jest dla poziomu? 
a) I stopnia sprawności SITS
b) II stopnia sprawności SITS
c) III i IV stopnia sprawności SITS
d) Asystenta Instruktora SITS
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40. Jazda na tylną nogę „switch” jest ewolucją przydatną i bezpieczną w snowparku? 
a) Zdecydowanie nie
b) Powszechnie stosowana i wykorzystywana na najazdach i odjazdach
c) Przypadkowo stosowana
d) Tylko przy odjazdach

41. Jak opisałbyś pozycję wyjściową do jazdy wyciągiem orczykowym? 
a) Ustawienie w poprzek linii wyciągu z wpiętymi obiema nogami
b) Ustawienie w linii wyciągu z wpiętymi obiema nogami
c) Ustawienie w linii wyciągu z wpiętą przednią nogą a tylną za krawędzią bs
d) Ustawienie w linii wyciągu z wpiętą nogą tylną ale przodem deski w kierun-

ku jazdy

42. Wybierz poprawny (książkowy), wycinek opisu ewolucji dla skrętu ślizgo-
wego rotacyjnego? 

a) Odciąż krawędź dostokową i wykonaj obrót tułowia w stronę …
b) Dociąż krawędź przeciwną i wychyl się do środka skrętu …
c) Odciąż krawędź odstokową i wykonaj obrót do stoku …
d) Jedź na płaskiej desce, stopniowo skręcając tułów …

SPORT I ORGANIZACJA
1. W którym roku snowboard po raz pierwszy zagościł na zimowych IO?
a) 1996
b) 1998
c) 2000
d) 2002

2. Pierwszym reprezentantem Polski w snowboardzie był?  
a) Mateusz Ligocki,
b) Michał Ligocki,
c) Łukasz Starowicz,
d) Marek Sąsiadek,

3. Konkurencja snowboardowa w której uczestniczy w jednym wyścigu 3 i wię-
cej snowboardzistów to:

a) slope style,
b) snowboard cross,
c) slalom równoległy,
d) hafpipe

4. Odległość bramek w snowboardowym slalomie równoległym (PSL) to: 
a) 10-14 metrów
b) 14-20 metrów
c) dowolna – ustala sędzia zawodów
d) 5-10 metrów

5. W jakich konkurencjach snowboardowych została przeprowadzona rywali-
zacja na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Piongczang 2018?

a) slalom gigant równoległy, half-pipe, freeride, snowboard cross, big air;
b) slalom gigant równoległy, snowboard cross, slopestyle, half-pipe, big air;
c) slalom gigant równoległy, jibbing, big air, snowboard cross, half-pipe;
d) slalom gigant, half-pipe, slopestyle, big air
 
6. Konkurencja Big Air zadebiutowała na zimowych Igrzyskach Olimpijskich 

w roku?
a) 2014 w Soczi;
b) 2006 w Turyn;
c) 2018 w Piongczang;
d) 2010 Vancouver
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7. Jakiego koloru jest pierwsza bramka oraz jakie odległości powinny zostać 
zachowane między bramkami na trasie przejazdu w snowboardowym sla-
lomie gigancie równoległym?

a) koloru czerwonego, odległości między bramkami to 9-12m;
b) kolor pierwszej bramki na trasie przejazdu jest zależny od toru, na którym 

jedzie zawodnik, najczęściej jest to kolor czerwony lub niebieski, odległości 
między bramkami na torze wynoszą 20-25m;

c) koloru niebieskiego, odległości między bramkami 10-14m;
d) kolor pierwszej bramki na trasie przejazdu jest zależny od toru, na którym 

jedzie zawodnik, najczęściej jest to kolor czerwony lub niebieski, odległości 
między bramkami na torze wynoszą 10-14m

 
8. Polscy snowboardziści, którzy reprezentowali nasz kraj na zimowych 

Igrzyskach Olimpijskich to?
a) Klementyna Kołodziej, Zuzanna Smykała, Mateusz Ligocki, Aleksandra Król;
b) Michał Ligocki, Małgorzata Klimek, Jagna Marczuajtis - Walczak,
c) Paulina Ligocka, Michał Ligocki, Mateusz Ligocki, Aleksandra Król, Jaga Mar-

czuajtis - Walczak.
d) Michał Ligocki, Mateusz Ligocki, Wojtek „Gniazdo” Pawlusiak, Zuzanna Smy-

kała, Jagna Marczuajtis - Walczak,
 
9. Skrót FIS w pełnej nazwie brzmi?
a) Word Snowboard Federation
b) Ticket to Ride
c) International Ski Federation
d) International Snowboard Federation

10. Skrót PGS w pełnej nazwie to?
a) Slalom alpejski
b) Slalom równoległy
c) Slalom gigant równoległy
d) Boarder Cross

11. Slalom gigant równoległy, halfpipe i snowboard cross to zestaw konku-
rencji snowboardowych na Z.I.O  w:

a) Nagano i Salt Lake City
b) Salt Lake City i Turynie
c) Turynie i Vancouver
d) Vancouver i Sochi

12. Najmłodszą konkurencją snowboardową ZIO jest:
a) halfpipe
b) slope style
c) snowboardcross
d) big air

13. Do snowboardowych konkurencji freestylowych zalicza się między innymi:
a) Big Air, Slope Style, Halfpipe
b) Snowboard Cross, Halfpipe, Step Up 
c) Halfpipe, Quoterpipe, Big Rail
d) Slope Style, Halfpipe, Jibbing

14. W snowboardowych konkurencjach freestylowych zawodnik może uzy-
skać maksymalnie:

a) 10 pkt
b) 50 pkt
c) 100 pkt
d) 1000 pkt

15. W którym roku snowboard zaistniał jako dyscyplina na Igrzyskach Olim-
pijskich?

a) 1996
b) 2000
c) 1998
d) 2002 

16. Która z poniższych konkurencji odbyła się na Igrzyskach Olimpijskich, 
gdzie po raz pierwszy zaistniał snowboarding?

a) Halfpipe
b) Slopestyle
c) Big Air
d) Snowcross

17. Kto z poniżej wymienionych wygrał konkurencję Halfpipe podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Nagano (Japonia)

a) Jussi Oksanen 
b) Ross Powers
c) Gian Simmen 
d) Łukasz Starowicz 

18. Wszystkie dyscypliny snowboardowe zaliczane do oficjalnych i rozgrywa-
nych podczas Igrzysk Olimpijskich to:

a) Slalom Gigant Równoległy, Snowboard Cross, Halfpipe, Big Air, Slopestyle
b) Slalom Równoległy, Boarder Cross, Halfpipe, Big Air, Slopestyle
c) Slalom Gigant, Snowboard Cross, Halfpipe, Big Air, Slopestyle
d) Slalom Gigant Równoległy, Boarder Cross, Halfpipe, Big Air, Slopestyle 

19.  Ilu sędziów wchodzi w skład tzw. panelu sędziowskiego podczas zawo-
dów snowboardowych najwyższej rangi, opierających się na zasadach FIS?

a) 3
b) 6
c) 4
d) 8



WYTYCZNE SITS NA SEZON 2022–202366 67

20.  Kto może wystartować w zawodach snowboardowych MPI czyli Mistrzo-
stwach Polski Instruktorów SITS 

a) każdy amator który potrafi jeździć na desce i opłaci wpisowe
b) każdy osoba która posiada jakiekolwiek uprawnienia (stopnie) SITS 
c) zawodnicy posiadający licencję SITS i FIS 
d) tylko aktualni i aktywni Instruktorzy Snowboardu SITS   

21. Wg. ogólnie przyjętych zasad organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych 
wyróżniamy w ich organizacji?

a) 5 etapów
b) 4 etapy
c) 3 etapy
d) nie ma wyszczególnionych etapów 

22. Która z kategorii wiekowych wg. regulaminu PZN podczas rozgrywania 
zawodów snowboardowych w konkurencjach freestyle - Big Air oraz Slo-
pestyle zaliczanych do Pucharu Polski jest najwyższa: 

a) junior
b) młodzieżowiec
c) junior młodszy
d) młodzik

23. Która organizacja zrzesza w Polsce instruktorów snowboardu? 
a) Polski Związek Snowboardu
b) Stowarzyszenie Instruktorów Snowboardu
c) Polski Związek Narciarski
d) Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

24. Która z wymienionych poniżej organizacji zajmuje się prowadzeniem ka-
dry narodowej w snowboardzie? 

a) Polski Związek Snowboardu
b) Polski Związek Narciarski
c) Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
d) Ministerstwo Sportu

25. Która z poniższych organizacji zajmuje się przyznawaniem uprawnień 
snowboardowych i walidacją instruktorów w ramach Państwowych Ram 
Kwalifikacji? 

a) Ministerstwo Sportu
b) Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu
c) Instytut Sportu
d) Akademie Wychowania Fizycznego

26. Który z wymienionych stopni instruktorskich w Polsce jest najwyższy?
a) Instruktor Sportu
b) Instruktor Zawodowy
c) Instruktor Wykładowca
d) Instruktor ISIA

27. Który z wymienionych stopni jest bezpośrednio ponad Asystentem In-
struktora?

a) Instruktor SITS
b) Instruktor Zawodowy
c) Instruktor Rekreacji
d) Asystent Trenera

28. Który z wymienionych stopni należy posiadać, by móc przystąpić do kursu 
na Instruktora Zawodowego?

a) Instruktor Rekreacji
b) III stopień sprawności
c) Asystent Instruktora
d) Instruktor SITS

29. Elementy współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji powodują u uczestnika 
szkolenia / treningu?

a) Pozytywne emocję i samo zachwyt
b) Przełamywanie barier i budowanie wewnętrznych potrzeb
c) Strach i wycofanie
d) Agresję

30. Ambitne i  wczesne rozpoczęcie procesu szkoleniowego / sportowego u 
dzieci może mieć?

a) Pozytywne skutki rozwoju i sukces długofalowy, zgodny ze sztuką
b) Przytępienie, strach i niechęć do sportu
c) Im wcześniej, tym lepiej
d) Negatywne skutki rozwoju psychospołecznego, wycofanie

31. Które z cech indywidualnych mogą wskazywać na zawodnika uprawiają-
cego konkurencję freestylowe?

a) Opanowanie, przewidywalność, lęk przed prędkością
b) Impulsywność, wysoki poziom motoryczność, pewność siebie, odporność 

mentalna
c) Nieporadność, flegmatyzm, fantazja
d) Asertywność, determinacja, konsekwencja, dystans

32. Ćwicząc slalom w warunkach bardzo wysokiej temperatury i mokrego 
śniegu, dopuszczalna jest zmiana ustawienia slalomu (przestawienia ty-
czek)? SPO

a) Zdecydowanie nie
b) Odwołuje się trening i zawody
c) Zdecydowanie tak po pierwszym przejeździe w zależności od sytuacji
d) Jeżeli najlepszy zawodnik tak zdecyduje po pierwszym przejeździe

KONIEC
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Stopień: Instruktor SITS
Kwalifikacja: 
Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie
Poziom PRK: 4

Krótki opis (sylwetka absolwenta):
Osoba posiadająca kwalifikację “Prowadzenie procesu dydaktycznego w snow-
boardzie” jest przygotowana do:
– samodzielnego planowania, organizowania i realizowania procesu dydaktycz-

nego w snowboardzie w oparciu o obowiązujące systemy szkolenia, z uwzględ-
nieniem wytycznych organizacji szkolącej, w ramach sportu dla wszystkich;

– analizy i oceny umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych przez osoby 
z niższymi kwalifikacji instruktorskimi (tzw. asystentów instruktorów);

Uprawnienia Instruktora SITS:
Osoba posiadająca kwalifikację może:
– podejmować pracę w szkołach snowboardu w charakterze instruktora, 
– podejmować pracę w szkołach snowboardu w charakterze instruktora (w kraju), 

prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie nauczania i doskonalenia 
snowboardu;

– prowadzić zajęcia z osobami z niższymi kwalifikacjami w obszarze snowboardu 
(w kraju),

– organizować i realizować imprezy rekreacyjne, w tym ukierunkowane na pro-
mocję snowboardu wśród dzieci i młodzieży.

Osoba posiadająca kwalifikację może rozwijać swoje umiejętności i uzyskiwać 
kwalifikacje z wyższymi poziomami PRK, związane m.in. z tworzeniem progra-
mów nauczania i rozwojem kadr. Może również zdobywać inne kwalifikacje 
w obszarze snowboardu nastawione na wynik.

Do kursu może przystąpić osoba, która:
1. ukończyła 18 lat
2. posiada stopień Asystenta Instruktora SITS
3. posiada III stopień sprawności SITS
4. przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania snowboardu.
5. ma konto użytkownika na portalu SITS
6. posiada ubezpieczenie NNW na czas kursu

Ważność stopnia:
Certyfikat ważny jest 3 lata.
Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest zaliczenie 2 dniowej Centralnej Unifi-
kacji (Teoria +Technika) organizowanej przez SITS.

Kurs: 
Prawo organizowania i prowadzenia zajęć:
– Organizacja szkolenia: szkoły snowboardu z licencją SITS po uzyskaniu zgody SITS,
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– Prowadzenie zajęć: Instruktorzy Wykładowcy SITS po ukończeniu szkolenia PRK 3/4

Dokumentacja kursu:
– założenie profilu uczestnika kursu (wraz ze zdjęciem)
– zgłoszenie kursu w systemie SITS + otrzymanie akceptacji SITS
– prawidłowo wypełniony protokół egzaminacyjny
– dokonana opłata za wyszkolenie

Program szkolenia:
Teoria + praktyka
Czas trwania kursu – 6 dni
Koszt: 1850 zł

Zakres tematyczny szkolenia: Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się (wraz 
z sugerowanym czasem nakładu pracy)

1. Charakteryzowanie teoretycznych uwarunkowań planowania i realizacji procesu 
dydaktycznego w snowboardzie 

2. Planowanie procesu dydaktycznego w snowboardzie 
3. Organizowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie 
4. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną 

Łącznie: 6 dni x 8 godzin

Część teoretyczna:

Teoretyczne uwarunkowania planowania i realizacji procesu dydaktycznego 
w snowboardzie
Temat:
Charakterystyka 
dyscypliny

1. Geografia ośrodków snowboardowych w Polsce;
2. Podstawy biomechaniki w snowboardzie (m.in. 

siły działające na snowboardzistę w trakcie jazdy, 
położenie środka ciężkości względem podłoża, 
płaszczyzny i osie obrotu).

Temat:
Charakterystyka
struktury

1. Aktualna struktura organizacyjna snowboardu 
w Polsce;

2. Obowiązujący system szkolenia i nabywania kwalifikacji 
ze snowboardu w Polsce.

3. Przepisy olimpijskich konkurencji snowboardowych FIS 
(Fédération Internationale de Ski).

Temat:
Zasady organizacji 
wypoczynku dzieci 
i młodzieży 

1. Podstawy prawne pracy instruktora;
2. Przepisy prawa dotyczące organizacji wypoczynku 

dzieci i młodzieży.

Planowanie procesu dydaktycznego w snowboardzie

Temat:
Zasady teorii 
i metodyki sto-
sowane w pla-
nowaniu procesu 
dydaktycznego 
w snowboardzie

1. Zasady planowania i realizacji procesu dydaktycznego 
w snowboardzie;

2. Metody stosowane w realizacji zajęć (w tym: metody 
nauczania ruchu, metody prowadzenia zajęć);

3. Środki stosowane w sporcie dla wszystkich m.in.: 
ćwiczenia, środki metodyczne, środki dydaktyczne, 
w tym nowości technologiczne wspierające 
uczestnictwo w sporcie);

4. Formy stosowane w nauczaniu i doskonaleniu jazdy 
na snowboardzie (m.in.: formy organizacyjne, formy 
porządkowe);

5. Dobór form, środków i metod nauczania i doskonalenia 
jazdy na snowboardzie do zróżnicowanych warunków 
(np. pogodowych, infrastruktury);

6. Struktura procesu dydaktycznego w snowboardzie 
oraz cele i zadania dla ich poszczególnych części, 
z uwzględnieniem specyfiki uczestników (płci, wieku, 
możliwości psychofizycznych, poziomu rozwoju 
motorycznego);

7. Biomechaniczne aspekty doboru i ustawienia 
elementów sprzętu snowboardzisty;

8. Zdrowotne aspekty doboru i ustawienia sprzętu 
snowboardzisty;

9. Zasady i metody wychowania stosowane w kulturze 
fizycznej oraz nauczania czynności ruchowych.

Temat: 
Biologiczne pod-
stawy planowania 
i realizacji procesu 
dydaktycznego 
w snowboardzie

1. Rozwój ontogenetyczny człowieka;
2. Specyfika pracy z różnymi grupami wiekowymi;
3. Dobór form, środków i metod nauczania i doskonalenia 

jazdy na snowboardzie do zróżnicowanych potrzeb, 
możliwości i zainteresowań uczestników.
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Temat: 
Charakteryzuje 
podstawy dydak-
tyki w planowaniu 
i realizacji procesu 
dydaktycznego 
w snowboardzie

1. Zasady dydaktyczne stosowane w nauczaniu 
i doskonaleniu snowboardu;

2. Zasady doboru treści procesu dydaktycznego 
w snowboardzie;

3. Zasady organizacji kształcenia i wychowania;
4. Metody przekazywania i zdobywania wiedzy (m.in.: 

pokaz, opis, wykład);
5. Formy organizacji procesu dydaktycznego 

w snowboardzie (m.in.: formy porządkowe, formy 
podziału ćwiczących);

6. Rodzaje lekcji realizowanych w trakcie procesu 
dydaktycznego (nauczająca, doskonaląca, oceniająca);

7. Rola wprowadzania reguł porządkowych;
8. Reguły prowadzenia zajęć z młodzieżą (np. 

sprawdzanie stanu sprzętu i ubrania przy rodzicach, 
pozyskiwanie danych o uczniach/kursantach).

Temat: 
Charakteryzuje 
podstawy psy-
chologii stoso-
wane w planowa-
niu i realizacji 
procesu dydakty-
cznego w snow-
boardzie

1. Mechanizmy kształtowania się postaw w odniesieniu 
do teorii psychologicznych;

2. Zasady doboru metod pracy do różnych typów 
osobowości uczniów;

3. Metody powstawania i tworzenia się wyobrażeń o ruchu;
4. Zasady i metody pracy w grupach, w tym zasady 

komunikacji dydaktycznej (m.in.: między uczniami);
5. Zasady demonstrowania techniki jazdy na 

snowboardzie (pokaz dydaktyczny, pokaz 
motywacyjny);

6. Zasady pracy edukacyjno-wychowawczej (m.in.: 
metody motywowania, karania, nagradzania);

7. Zasady formułowania i przekazywania instrukcji słownej.

Temat:
Wpływ środowiska 
na organizację 
i realizację procesu 
dydaktycznego 
w snowboardzie

1. Wpływ rodzajów śniegu na sposób prowadzenia zajęć 
w ramach procesu dydaktycznego w snowboardzie;

2. Zasady budowy i przygotowania przeszkód 
freestylowych w snowparku.

Temat:
Omawia zagad-
nienia związane 
z przeprowadze-
niem diagnozy

1. Sposoby przeprowadzania diagnozy uczestnika lub 
grupy uczestników;

2. Interpretacja wyników diagnozy.

Temat:
Przygotowanie 
planu procesu 
dydaktycznego 
w snowboardzie

1. Tworzenie planu procesu dydaktycznego 
w snowboardzie;

2. Tworzenie konspektu zajęć;
3. Uwzględnianie wyników diagnozy w planie procesu 

dydaktycznego i w konspektach zajęć;
4. Uwzględnianie celów, sposobów realizacji, metod, 

uwarunkowań psychofizycznych uczestników w planie 
procesu dydaktycznego i w konspektach zajęć;

5. Uwzględnianie zmienność warunków atmosferycznych 
w planie procesu dydaktycznego i w konspektach 
zajęć;.

6. Dobór gry i zabawy integracyjne do specyfiki 
uczestników;

7. Uwzględnianie zadań asystentów instruktorów 
w planie procesu dydaktycznego i w konspektach 
zajęć.

Organizowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie

Temat:
Wykorzystanie na-
rzędzi komunikacji 
i motywacji

1. Zasady komunikacji dydaktycznej;
2. Powitanie i pożegnanie uczestników zajęć;
3. Nawianie bezpośredni kontakt wzrokowy 

z uczestnikami;
4. Stosowanie zasady „3K” (komplement – korekta – 

komplement) w korygowaniu błędów;
5. Informowanie o postępach w wykonywaniu ćwiczeń;
6. Mobilizowanie do wysiłku fizycznego, w tym zachęty 

słowne, pochwały, zmiany intonacji głosu oraz 
podkreślenie korzyści wynikające z ćwiczeń;

7. Podsumowanie zajęć;
8. Podsumowanie realizacji procesu dydaktycznego;
9. Prowadzenie dokumentacji w formie pracy pisemnej 

(m.in. konspekty zajęć).
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Temat:
Monitorowanie 
realizacji procesu 
dydaktycznego

1. Metody kontroli i oceny efektów przeprowadzanych 
zajęć i procesu dydaktycznego;

2. Analiza sposobu prowadzenia zajęć i procesu 
dydaktycznego 

3. Analiza sposobu prowadzenia zajęć przez asystentów 
instruktorów;

4. Sposoby korygowania prowadzenia zajęć i procesu 
dydaktycznego w odniesieniu do wyników autoanalizy;

5. Sposoby korygowania zajęć prowadzonych przez 
asystentów instruktorów;

6. Analiza stopnia osiągnięcia celów i odniesienie do 
założeń uwzględnionych w planie dydaktycznym;

7. Możliwości optymalizacji realizacji planu procesu 
dydaktycznego.

Temat:
Realizacja procesu 
samokształcenia

1. Sposoby podnoszenia własnych kompetencji;
2. Zasoby wiedzy naukowej z obszaru snowboardu 

(publikacje, źródła elektroniczne);
3. Najnowsze opracowania dotyczące snowboardu.

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną 

Temat:
Działania eduka-
cyjno-informa-
cyjne w trakcie 
realizacji procesu 
dydaktycznego

1. Korzyści płynące z uprawiania rekreacji zimowej;
2. Zachęcanie uczestników do prozdrowotnego spędzania 

czasu wolnego również poza zajęciami.

Temat:
Promocja aktyw-
ność fizyczną 
poprzez własną 
postawę

1. Poziom przygotowania motorycznego umożliwiający 
demonstrację wzorcowej techniki ćwiczeń w toku 
procesu dydaktycznego;

2. Profesjonalny wizerunek (np. na zajęcia 
zakłada odpowiedni strój, używa odpowiednio 
przygotowanego sprzętu, przestrzega zasad higieny 
i kultury osobistej);

3. Komfort uczestnika w czasie zajęć oraz jego pozytywne 
nastawienie do wysiłku fizycznego, np. monitorowanie 
jego samopoczucia, dobór optymalnych ćwiczeń.

Część praktyczna: 

Planowanie procesu dydaktycznego w snowboardzie

Temat:
teoria i metodyka 
stosowane w pla-
nowaniu procesu 
dydaktycznego 
w snowboardzie

− zasady planowania i realizacji procesu dydaktycznego 
w snowboardzie;

− metody stosowane w realizacji zajęć (w tym: metody 
nauczania ruchu, metody prowadzenia zajęć);

− środki stosowane w sporcie dla wszystkich m.in.: 
ćwiczenia, środki metodyczne, środki dydaktyczne, 
w tym nowości technologiczne wspierające 
uczestnictwo w sporcie);

− formy stosowane w nauczaniu i doskonaleniu jazdy 
na snowboardzie (m.in.: formy organizacyjne, formy 
porządkowe);

− dobór form, środków i metod nauczania i doskonalenia 
jazdy na snowboardzie do zróżnicowanych warunków 
(np. pogodowych, infrastruktury);

− struktura procesu dydaktycznego w snowboardzie 
oraz cele i zadania dla ich poszczególnych części, 
z uwzględnieniem specyfiki uczestników (płci, wieku, 
możliwości psychofizycznych, poziomu rozwoju 
motorycznego);

− zdrowotne aspekty doboru i ustawienia sprzętu 
snowboardzisty;

Temat: biologicz-
ne podstawy pla-
nowania i realizacji 
procesu dydak-
tycznego w snow-
boardzie

− Specyfika pracy z różnymi grupami wiekowymi;
− Dobór form, środków i metod nauczania i doskonalenia 

jazdy na snowboardzie do zróżnicowanych potrzeb, 
możliwości i zainteresowań uczestników.

Temat: wpływ 
środowiska na 
organizację i re-
alizację procesu 
dydaktycznego 
w snowboardzie

- wpływ rodzajów śniegu na sposób prowadzenia zajęć 
w ramach procesu dydaktycznego w snowboardzie;

-  zasady budowy i przygotowania przeszkód 
freestylowych w snowparku.

Temat: zagad-
nienia związane 
z przeprowadze-
niem diagnozy

-  sposoby przeprowadzania diagnozy uczestnika lub 
grupy uczestników;

- Interpretacja wyników diagnozy.
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Temat: plan proce-
su dydaktycznego 
w snowboardzie

-  plan procesu dydaktycznego w snowboardzie;
-  konspekty zajęć;
- wyniki diagnozy w planie procesu dydaktycznego 

i w konspektach zajęć;
- cele, sposoby realizacji, metody, uwarunkowania 

psychofizyczne uczestników w planie procesu 
dydaktycznego i w konspektach zajęć;

- zmienność warunków atmosferycznych w planie 
procesu dydaktycznego i w konspektach zajęć;.

- gry i zabawy integracyjne do specyfiki uczestników;
- zadania dla asystentów instruktorów w planie procesu 

dydaktycznego i w konspektach zajęć.

Organizowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie

Temat: Jazda na 
snowboardzie

− techniki ślizgowe; 
− techniki cięte;
− jazda tyłem;
− technika jazdy skrętem krótkim;
− technika freestylowa;
− technika i taktyka pokonania kombinacji bramek 

w slalomie gigancie.

Temat: proces dy-
daktyczny w snow-
boardzie

− miejsca prowadzenia zajęć do celów i umiejętności 
uczestników;

− stan techniczny środków dydaktycznych 
wykorzystywanych do przeprowadzenia zajęć;

− stan techniczny oraz prawidłowość doboru sprzętu 
uczestników w zależności od ich wieku, budowy ciała 
i umiejętności;

− przygotowanie uczestników do zajęć, samopoczucie, 
ubiór;

Temat: proces 
dydaktyczny 
w snowboardzie

− temat zajęć;
− sposoby poruszania się na stoku i techniki jazdy;
− sposoby poruszania się na stoku i techniki jazdy;
− ustawienie względem grupy, umożliwiające wszystkim 

uczestnikom dobrą widoczność i słyszalność 
prezentowanych ćwiczeń;

− prawidłowe ustawienie uczestników podczas zajęć;
− ćwiczenia do celów zajęć;
− wykonanie ćwiczeń;
− terminologia zgodną z realizowanymi w Polsce 

programami nauczania snowboardu;
− wykonanie ćwiczeń zgodnie z zasadami symetryzacji 

nauczania;
− wybór miejsca, uwzględniając warunki, cele 

i umiejętności uczestników;
− zabawy i gry integracyjne.

Temat: realizacja 
procesu 
dydaktycznego 
w snowboardzie

- dobór sprzętu do warunków osobniczych;
- wpływ określonych elementów sprzętu wpływa na 

dynamikę jazdy snowboardzisty;
- technika jazdy i sposób wykonywania ćwiczeń;
- informacje dotyczące techniki jazdy i sposobu 

wykonywania ćwiczeń;
- technika jazdy i sposób wykonywania ćwiczeń;
- komentarz zmiany stopnia trudności lub zmieniając 

ćwiczenie – w razie potrzeby ;
- bezpieczne korzystanie ze sprzętu w czasie zajęć;
- realizacjia zadań przez asystentów instruktorów;
- reakcja na występowanie sytuacji niebezpiecznych.
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Temat: narzędzia 
komunikacji i mo-
tywacji

− zasady komunikacji dydaktycznej;
− Wita i żegna uczestników zajęć;
− bezpośredni kontakt wzrokowy z uczestnikami;
− zasada „3K” (komplement – korekta – komplement) 

w korygowaniu błędów;
− Informacja zwrotna o postępach w wykonywaniu 

ćwiczeń;
− motywacja do wysiłku fizycznego, zachęty słowne, 

pochwały, zmiany intonacji głosu oraz korzyści 
wynikające z ćwiczeń;

− podsumowanie zajęć;
− podsumowanie realizacji procesu dydaktycznego;
− dokumentacja w formie pracy pisemnej (m.in. 

konspekty zajęć).

Temat: realizacja 
procesu dydak-
tycznego

− metody kontroli i oceny efektów przeprowadzanych 
zajęć i procesu dydaktycznego;

- sposób prowadzenia zajęć i procesu dydaktycznego 
- sposób prowadzenia zajęć przez asystentów 

instruktorów;
- sposoby korygowania prowadzenia zajęć i procesu 

dydaktycznego w odniesieniu do wyników autoanalizy;
- sposoby korygowania zajęć prowadzonych przez 

asystentów instruktorów;
- stopień osiągnięcia celów do założeń uwzględnionych 

w planie dydaktycznym;
- możliwość optymalizacji realizacji planu procesu 

dydaktycznego.

Egzamin składa się z 3 części:
 
Część 1. Teoretyczna - TEORIA. 
– sprawdziany opanowania wiadomości są pisemne
– podczas sprawdzianu należy zapewnić warunki do samodzielnej pracy
– w zakresie każdego problemu sformułować należy dwa pytania
– sprawdziany należy przechowywać do wglądu do czasu zatwierdzenia wyni-

ków kursu
– ocena z teorii (test online)  jest dwustopniowa: zaliczono(+) / brak zaliczenia(-).

Część 2. Praktyczna – TECHNIKA (egzamin wewnętrzny !)
– obserwacja w warunkach symulowanych (w rzeczywistych, naturalnych, w wa-

runkach zimowych);
– w trakcie części 2 egzaminu weryfikowana jest umiejętność “Jeździ na snow-

boardzie” (TECHNIKA);
– w trakcie weryfikacji ww. umiejętności osoba przystępująca do egzaminu 

musi zaprezentować co najmniej jedną z wymienionych w kryteriach weryfika-
cji technik oraz jeden z elementów techniki freestylowej III stopnia systematy-
ki, zgodnie z opisami zawartymi w obowiązującym programie Stowarzyszenia 
Instruktorów i Trenerów Snowboardu w Polsce;

– wytyczne oceniania znajdują się w Wytycznych Szkoleniowych SITS;
– minimum zaliczenia 2 części egzaminu – 7,25 pkt z KAŻDEJ techniki (w skali 

0-10 pkt)

Część 3. Praktyczna – INSTRUOWANIE
– obserwacja w warunkach symulowanych (w rzeczywistych, naturalnych, w wa-

runkach zimowych);
– w trakcie części 3 oceniane są: prowadzenie jednostek dydaktycznych do III 

stopnia systematyki, zgodnie z opisami zawartymi w obowiązującym progra-
mie Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu w Polsce);

– egzaminy z instruowania odbywają się w trakcie trwania kursu i realizowanych 
zajęć;

– ocena z instruowania jest dwustopniowa: zaliczono(+) / brak zaliczenia(-).

Komisja Egzaminacyjna:
Komisja 3 osobowa, składająca się:
– Instruktor Wykładowca – kierownik wyszkolenia LSS prowadzący kurs
– 2 Instruktorów Zawodowych

Warunkiem dopuszczenia osoby przystępującej do walidacji 
do 2 części weryfikacji jest zaliczenie części 1.
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Stopień: Instruktor Zawodowy SITS
Kwalifikacja: 
Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie
Poziom PRK: 6

Krótki opis (sylwetka absolwenta):
Osoba posiadająca kwalifikację “ Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycz-
nego w snowboardzie” jest przygotowana do:
– samodzielnego planowania, organizowania i realizowania procesu dydaktycz-

nego w snowboardzie w oparciu o obowiązujące systemy szkolenia, z uwzględ-
nieniem wytycznych organizacji szkolącej.

– przygotowania planu realizacji procesu dydaktycznego, wykorzystując meto-
dy, formy i środki stosowane w innych dyscyplinach sportowych oraz indywi-
dualizując dobór metod, form i środków do uczestników procesu. 

– prowadzenia procesu dydaktycznego, analizuje podejmowane przez siebie 
działania zawodowe pod kątem optymalizacji planu i realizacji procesu dydak-
tycznego. 

– prowadzenia procesu rozwoju zawodowego osób z niższymi kwalifikacjami 
instruktorskimi (w kraju i za granicą), w tym walidowania ich umiejętności.

– organizacji imprez rekreacyjnych, w tym ukierunkowanych na promocję snow-
boardu wśród dzieci i młodzieży.

Uprawnienia Instruktora Zawodowego SITS:
Osoba posiadająca kwalifikację może:
– podejmować pracę w szkołach snowboardu w charakterze instruktora, 
– prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie nauczania i doskonale-

nia snowboardu,
– prowadzić zajęcia z osobami z niższymi kwalifikacjami w obszarze snowboar-

du (w kraju i za granicą),
– organizować i realizować imprezy rekreacyjne, w tym ukierunkowane na pro-

mocję snowboardu wśród dzieci i młodzieży;
– prowadzić zajęcia z nauczania i doskonalenia snowboardu poza granicami kraju.

Osoba posiadająca kwalifikację może rozwijać swoje umiejętności i uzyskiwać 
kwalifikacje z wyższymi poziomami PRK, związane m.in. z tworzeniem progra-
mów nauczania i rozwojem kadr. Może również zdobywać inne kwalifikacje 
w obszarze snowboardu nastawione na wynik.

Do kursu może przystąpić osoba, która:
1. posiada stopień Instruktora SITS,
2. posiada kwalifikację pełną z co najmniej 6 PRK (studia wyższe I stopnia),
3. przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania snow-

boardu,
4. ma konto użytkownika na portalu SITS,
5. posiada ubezpieczenie NNW na czas kursu.
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Ważność stopnia:
Certyfikat ważny jest 3 lata.
Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest zaliczenie 2 dniowej Centralnej Unifi-
kacji (Teoria +Technika) organizowanej przez SITS.

Kurs: 
Prawo organizowania i prowadzenia zajęć:
Organizacja szkolenia: centralny kurs SITS
Prowadzenie zajęć: Instruktorzy Zwodowi i Instruktorzy Wykładowcy SITS 
Dokumentacja kursu:

– założenie profilu uczestnika kursu (wraz ze zdjęciem)
– zgłoszenie kursu w systemie SITS + otrzymanie akceptacji SITS
– prawidłowo wypełniony protokół egzaminacyjny
– dokonana opłata za wyszkolenie

Program szkolenia:
Teoria + praktyka
Czas trwania kursu – 7 dni
Koszt: 2250 pln

Zakres tematyczny szkolenia: Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się (wraz 
z sugerowanym czasem nakładu pracy)

1. Charakteryzowanie teoretycznych uwarunkowań planowania i realizacji pro-
cesu dydaktycznego w snowboardzie 

2. Planowanie procesu dydaktycznego w snowboardzie 
3. Organizowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie 
4. Prowadzenie procesu rozwoju osób z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi 

godzin

Łącznie: 7 dni x 8 godzin

Część teoretyczna:

Teoretyczne uwarunkowania planowania i realizacji procesu 
dydaktycznego w snowboardzie

Temat:
Charakterystyka 
dyscypliny

1. Ewolucja snowboardu jako dyscypliny;
2. Punkty zwrotne w historii snowboardu;
3. Wpływ kluczowych momentów w historii na współcze-

sną organizację dyscypliny, stosowany sprzęt, metody 
i narzędzia dydaktyczne;

4. Najnowsze osiągnięcia w obszarze dyscypliny;
5. Dostępne zasoby wiedzy naukowej;
6. Współczesne tendencje w szkoleniu;
7. Urządzenia i trenażery snowboardowe oraz ich zasto-

sowanie w procesie dydaktycznym;
8. Geografia ośrodków snowboardowych na świecie;
9. Aspekty biomechaniki w snowboardzie (biomechanika 

snowboardzisty i sprzętu sportowego);
10. Wymogi fizjologiczne, anatomiczne i biochemiczne 

do podejmowania wysiłku fizycznego, wymogi moto-
ryczne oraz psychologiczne dla osób uprawiających 
snowboard.

Temat:
Charakterystyka
struktury

1. Przepisy konkurencji snowboardowych FIS (Fédération 
Internationale de Ski) oraz konkurencji tzw. evento-
wych;

2. Aktualna struktura organizacyjna snowboardu na 
świecie;

3. Obowiązujący system szkolenia i nabywania kwalifika-
cji ze snowboardu na świecie.
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Planowanie procesu dydaktycznego w snowboardzie

Temat: 
Biologiczne podstawy pla-
nowania i realizacji procesu 
dydaktycznego w snowboar-
dzie

4. Narządy i układy człowieka, ze szczególnym 
uwzględnieniem aparatu ruchu; 

5. Identyfikacja i opis ćwiczeń, nazywając ru-
chy w stawach oraz identyfikując zaangażo-
wane mięśnie;

6. Pojęcia: sprawność fizyczna i poszczególne 
zdolności motoryczne człowieka;

7. Zmiany zachodzące w układach człowieka 
pod wpływem wysiłku fizycznego, w szcze-
gólności w układzie krążeniowo-oddecho-
wym, posługując się odpowiednimi parame-
trami (np. zmiany temperatury ciała, tętna, 
wentylacji minutowej);

8. Krzywa intensywności zajęć;
9. Pojęcia i procesy z zakresu fizjologii wysiłku 

fizycznego człowieka, w tym: wydolność 
fizyczna, zmęczenie, wypoczynek, mecha-
nizm i rodzaje skurczu mięśnia, systemy 
pozyskiwania energii do pracy mięśniowej 
w różnych rodzajach wysiłku fizycznego (np. 
fosfagenowy, glikolityczny) w odniesieniu 
do procesu dydaktycznego;

10. Zasady planowania i korygowania procesu 
dydaktycznego;

11. Budowa i funkcjonowanie organizmu czło-
wieka w ontogenezie;

12. Rodzaje informacji, które należy uzyskiwać 
od ucznia w trakcie realizacji zajęć, w tym: 
samopoczucie w trakcie realizacji zajęć, 
opinia o zajęciach; 

13. Rejestrowanie postępów ucznia i wskazy-
wanie okoliczności, w których należy doko-
nać modyfikacji planu jednostek i procesu 
dydaktycznego, w tym w odniesieniu do 
zmiany środków lub zmiany celu.

Temat: 
Zasady teorii i metodyki sto-
sowane w planowaniu proce-
su dydaktycznego

1. Zależności między predyspozycjami uczniów 
a ich potencjałem psychomotorycznym;

2. Przeciwwskazania do uprawiania snowboardu;
3. Sposoby i metody diagnozowania spraw-

ności poszczególnych uczestników procesu 
dydaktycznego w kontekście przydzielania 
do określonych grup ćwiczeniowych;

4. Wybór sposobów i metod diagnozy;
5. Stosowane w diagnozowaniu technologie 

informacyjne;
6. Zasady i metody kształcenia stosowane 

w kulturze fizycznej oraz nauczania czynno-
ści ruchowych;

7. Fazy uczenia się i nauczania czynności ru-
chowych 

Temat: 
Zasady bezpieczeństwa

8. Realizacja procesu dydaktycznego, 
tj. strategia i taktyka snowboardowa 
w odniesieniu do zmienności warunków 
meteorologicznych i różnego stopnia 
trudności tras narciarskich;

9. Zagrożenia lawinowe oraz profilaktyką 
jazdy pozatrasowej;

10. Zagrożenia obiektywne i subiektywne;
11. Zasady zachowania podczas wypadków na 

stoku;
12. Funkcjonujące w różnych krajach metody 

wzywania pomocy 
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Temat: 
Przygotowanie planu realiza-
cji procesu dydaktycznego

1. Plan organizacji procesu dydaktycznego 
w oparciu o obowiązujące systemy 
szkolenia, uwzględniając wytyczne 
organizacyjne (w tym założenia 
indywidualne i grupowe zadania 
szkoleniowe);

2. Cele krótko i długoterminowe procesu 
dydaktycznego;

3. Metody, formy i środki dydaktyczne i ich 
dobór do postawionych celów, uwzględniając 
ich atrakcyjność i celowość dla uczestników 
w zależności od poziomu sprawności 
i umiejętności, stosując m.in. gry i zabawy;

4. Nowości technologiczne wspierające 
uczestnictwo w sporcie;

5. Dobór metod, form i środków do realizacji 
celów dydaktycznych;

6. Indywidualizacja doboru metod, form 
i środków do uczestników procesu 
dydaktycznego;

7. Możliwości wykorzystania elementów 
konkurencji snowboardowych w realizacji 
celów dydaktycznych;

8. Metody i środki dydaktyczne z innych 
dyscyplin sportu;

9. Kwalifikacja uczestników do grup 
ćwiczeniowych;

10. Metody odnowy biologicznej i ich rolę 
w opracowanym planie realizacji celów;

11. Rola i zadania członków zespołu.
Temat:
Zasady organizacji wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży

1. Przepisy związane z organizacją 
wypoczynku dzieci i młodzieży;

2. Regulamin imprezy rekreacyjnej 
w snowboardzie.

Temat:
Zasady BHP pracy instruktora 
snowboardu i udziału uczest-
ników w procesie dydaktycz-
nym

1. Zakres praw i obowiązków zawodowych 
i odpowiedzialności zawodowej instruktora 
snowboardu;

2. Sposób prowadzenia zajęć zapewniający 
bezpieczeństwo instruktora;

3. Zasady udzielania pierwszej pomocy na 
stoku, w tym zabezpieczenia miejsca 
wypadku, wezwania służb ratunkowych. 

Organizowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie

Temat:
Jazda na snowbo-
ardzie 

1. Demonstruje jedną technikę ślizgową; 
2. Demonstruje jedną technikę ciętą;
3. Demonstruje jedną technikę jazdy tyłem;
4. Demonstruje jedną technikę jazdy skrętem krótkim;
5. Demonstruje jeden element techniki freestylowej;
6. Demonstruje jedną technikę i taktykę pokonania 

kombinacji bramek w slalomie gigancie.

Temat:
Organizacja pro-
cesu dydaktycz-
nego w snowbo-
ardzie

1. Dobór miejsca prowadzenia zajęć do celów 
i umiejętności uczestników;

2. Sprawdzenie stanu technicznego środków 
dydaktycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia 
zajęć;

3. Sprawdzenie stanu technicznego oraz prawidłowości 
doboru sprzętu uczestników w zależności od wieku, 
budowy ciała i umiejętności uczestników;

4. Sprawdzenie przygotowania uczestników do zajęć, 
samopoczucie, ubiór.

Temat:
Realizacja proce-
su dydaktycznego 
w snowboardzie

1. Przedstawienie tematu zajęć uczestnikom;
2. Sposoby poruszania się na stoku i techniki jazdy;
3. Demonstracja sposobów poruszania się na stoku 

i techniki jazdy;
4. Ustawienie względem grupy; prawidłowe ustawienie 

uczestników podczas zajęć;
5. Dobór ćwiczenia do celów zajęć;
6. Demonstracja wykonania ćwiczeń;
7. Terminologia zgodną z realizowanymi w Polsce 

programami nauczania snowboardu;
8. Przestrzeganie wykonania ćwiczeń zgodnie z zasadami 

symetryzacji nauczania;
9. Optymalizacja wyboru miejsca, uwzględniając warunki, 

cele i umiejętności uczestników;
10. Zabawy i gry integracyjne nastawione na promocję 

snowboardu wśród dzieci i młodzieży;
11. Podejmowanie współpracy z zespołem.
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Temat:
Nadzór nad re-
alizacją procesu 
dydaktycznego 
w snowboardzie

1. Monitorowanie techniki jazdy i sposobów wykonywania 
ćwiczeń;

2. Przekaz informacji dotyczących techniki jazdy i sposobu 
wykonywania ćwiczeń;

3. Korekcja techniki jazdy i sposobu wykonywania ćwiczeń;
4. Bezpieczne korzystanie ze sprzętu w czasie zajęć;
5. Przeciwdziałanie występowaniu sytuacji 

niebezpiecznych;
6. Kontrola pracy członków zespołu.

Temat:
Wykorzystanie 
narzędzia komuni-
kacji i motywacji

1. Zasady komunikacji dydaktycznej;
2. Powitanie i pożegnanie uczestników zajęć;
3. Kontakt wzrokowy z uczestnikami;
4. Zasada „3K” (komplement – korekta – komplement) 

w korygowaniu błędów;
5. Informacja o postępach w wykonywaniu ćwiczeń;
6. Mobilizacja do wysiłku fizycznego, w tym zachęty 

słowne, pochwały, zmiany intonacji głosu oraz 
podkreśla korzyści wynikające z ćwiczeń;

7. Podsumowanie jednostek dydaktycznych;
8. Podsumowanie realizacji procesu dydaktycznego.

Temat:
Monitorowanie 
realizacji procesu 
dydaktycznego

1. Metody kontroli i oceny efektów przeprowadzanych 
zajęć i procesu dydaktycznego;

2. Analiza sposób prowadzenia zajęć przez siebie;
3. Sposoby korygowania prowadzenia zajęć na podstawie 

autoanalizy;
4. Analiza stopnia osiągnięcia celów i odniesienie do 

założeń uwzględnionych w planie dydaktycznym;
5. Optymalizacja realizacji planu procesu dydaktycznego;
6. Analiza poziomu wykonania zadań przez członków 

zespołu;
7. Optymalizacja działań podejmowanych przez członków 

zespołu.

Prowadzenie procesu rozwoju zawodowego 
osób z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi

Temat:
Realizacja procesu 
rozwoju zawodowego 
osób z niższymi 
kwalifikacjami 
instruktorskimi

1. Plan procesu rozwoju zawodowego osób 
z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi;

Temat:
Ewaluacja procesu 
rozwoju zawodowego 
osób z niższymi 
kwalifikacjami 
instruktorskimi

1. Analiza sposobu prowadzenia zajęć przez osoby 
z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi;

2. Sposoby korygowania prowadzenia zajęć osób 
z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi;

3. Analiza stopnia osiągnięcia celów i odniesienie do 
założeń uwzględnionych w planie prowadzenia 
zajęć przez osoby z niższymi kwalifikacjami 
instruktorskimi;

4. Modyfikacja planu procesu rozwoju zawodowego 
osób z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi;

5  Optymalizacja realizacji planu procesu rozwoju 
zawodowego osób z niższymi kwalifikacjami 
instruktorskimi 

Temat:
Walidacja umiejętności 
osób z niższymi 
kwalifikacjami 
instruktorskimi

1. Metody walidacji umiejętności kadr 
instruktorskich;

2. Narzędzia walidacji umiejętności kadr 
instruktorskich;

3. Weryfikacja planów zajęć opracowane przez osoby 
z niższymi kwalifikacjami instruktorskimi;

4. Informacja zwrotna dotyczącą wyniku walidacji;
5. Dokumentacja proces walidacji.

Część praktyczna:

Organizowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie

Temat: Jazda na 
snowboardzie

− techniki ślizgowe; 
− techniki cięte;
− jazda tyłem;
− technika jazdy skrętem krótkim;
− technika freestylowa;
− technika i taktyka pokonania kombinacji bramek 

w slalomie gigancie.
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Temat: proces 
dydaktyczny 
w snowboardzie

− miejsca prowadzenia zajęć do celów i umiejętności 
uczestników;

− stan techniczny środków dydaktycznych 
wykorzystywanych do przeprowadzenia zajęć;

− stan techniczny oraz prawidłowość doboru sprzętu 
uczestników w zależności od ich wieku, budowy 
ciała i umiejętności;

− przygotowanie uczestników do zajęć, 
samopoczucie, ubiór;

Temat: proces 
dydaktyczny 
w snowboardzie

− temat zajęć;
− sposoby poruszania się na stoku i techniki jazdy;
− sposoby poruszania się na stoku i techniki jazdy;
− ustawienie względem grupy, umożliwiające 

wszystkim uczestnikom dobrą widoczność 
i słyszalność prezentowanych ćwiczeń;

− prawidłowe ustawienie uczestników podczas zajęć;
− ćwiczenia do celów zajęć;
− wykonanie ćwiczeń;
− terminologia zgodną z realizowanymi w Polsce 

programami nauczania snowboardu;
− wykonanie ćwiczeń zgodnie z zasadami 

symetryzacji nauczania;
− wybór miejsca, uwzględniając warunki, cele 

i umiejętności uczestników;
− zabawy i gry integracyjne.

Temat: 
Realizacja procesu 
dydaktycznego 
w snowboardzie

- dobór sprzętu do warunków osobniczych;
- wpływ określonych elementów sprzętu wpływa na 

dynamikę jazdy snowboardzisty;
- technika jazdy i sposób wykonywania ćwiczeń;
- informacje dotyczące techniki jazdy i sposobu 

wykonywania ćwiczeń;
- technika jazdy i sposób wykonywania ćwiczeń;
- komentarz zmiany stopnia trudności lub zmieniając 

ćwiczenie – w razie potrzeby ;
- bezpieczne korzystanie ze sprzętu w czasie zajęć;
- realizacjia zadań przez asystentów instruktorów;
- reakcja na występowanie sytuacji niebezpiecznych.

Temat: 
Narzędzia komunikacji 
i motywacji

− zasady komunikacji dydaktycznej;
− Wita i żegna uczestników zajęć;
− bezpośredni kontakt wzrokowy z uczestnikami;
− zasada „3K” (komplement – korekta – komplement) 

w korygowaniu błędów;
− Informacja zwrotna o postępach w wykonywaniu 

ćwiczeń;
− motywacja do wysiłku fizycznego, zachęty słowne, 

pochwały, zmiany intonacji głosu oraz korzyści 
wynikające z ćwiczeń;

− podsumowanie zajęć;
− podsumowanie realizacji procesu dydaktycznego;
− dokumentacja w formie pracy pisemnej (m.in. 

konspekty zajęć).
Temat: 
Realizacja procesu 
dydaktycznego

− metody kontroli i oceny efektów 
przeprowadzanych zajęć i procesu dydaktycznego;

- sposób prowadzenia zajęć i procesu dydaktycznego 
- sposób prowadzenia zajęć przez asystentów 

instruktorów;
- sposoby korygowania prowadzenia zajęć i procesu 

dydaktycznego w odniesieniu do wyników 
autoanalizy;

- sposoby korygowania zajęć prowadzonych przez 
asystentów instruktorów;

- stopień osiągnięcia celów do założeń 
uwzględnionych w planie dydaktycznym;

- możliwość optymalizacji realizacji planu procesu 
dydaktycznego.

Egzamin składa się z 3 części:
 
Część 1. Teoretyczna - TEORIA. 
– sprawdziany opanowania wiadomości są pisemne,
– samodzielna praca,
– ocena z teorii jest dwustopniowa: zaliczono(+) / brak zaliczenia(-),
– dopuszczalne jest zastosowanie metody analizy dowodów i deklaracji. 

Część 2. Praktyczna – TECHNIKA (egzamin wewnętrzny !)
– obserwacja w warunkach symulowanych (w rzeczywistych, naturalnych, w wa-

runkach zimowych);
– w trakcie części 2 egzaminu weryfikowana jest umiejętność “Jeździ na snow-

boardzie” (TECHNIKA);
– w trakcie weryfikacji ww. umiejętności osoba przystępująca do egzaminu 

musi zaprezentować co najmniej jedną z wymienionych w kryteriach weryfika-
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cji technik oraz jeden z elementów techniki freestylowej III stopnia systematy-
ki, zgodnie z opisami zawartymi w obowiązującym programie Stowarzyszenia 
Instruktorów i Trenerów Snowboardu w Polsce;

– wytyczne oceniania znajdują się w Wytycznych Szkoleniowych SITS;
– minimum zaliczenia 2 części egzaminu – 7,5 pkt z KAŻDEJ techniki (w skali 

0-10 pkt)

Część 3. Praktyczna – INSTRUOWANIE
– obserwacja w warunkach symulowanych (w rzeczywistych, naturalnych, 

w warunkach zimowych);
– w trakcie części 3 oceniane są części: Przygotowanie planu realizacji 

procesu dydaktycznego w snowboardzie oraz  wszystkie efekty uczenia się 
z zestawów 4 i 5 (oprócz kryterium “Omawia metody walidacji”).

– ocena z instruowania jest dwustopniowa: zaliczono(+) / brak zaliczenia(-).

Komisja Egzaminacyjna:
Komisja 3 osobowa, składająca się:
– Instruktor Wykładowca – kierownik wyszkolenia LSS prowadzący kurs
– 2 Instruktorów Zawodowych

Warunkiem dopuszczenia osoby przystępującej do walidacji 
do 2 części weryfikacji jest zaliczenie części 1.

Stopień: Asystent trenera SITS
Kwalifikacja: 
Planowanie i prowadzenie jednostek treningowych w snowboardzie
Poziom PRK: 5

Krótki opis (sylwetka absolwenta):
Osoba posiadająca kwalifikację ”Planowanie i prowadzenie jednostek trenin-
gowych w snowboardzie” samodzielnie planuje, organizuje i realizuje jednost-
ki treningowe w snowboardzie w oparciu o obowiązujące systemy szkolenia, 
z uwzględnieniem wytycznych organizacji szkolącej, w ramach treningu sporto-
wego. Przygotowuje plan jednostki treningowej w snowboardzie.
Jest również przygotowana do analizy i oceny umiejętności sportowych zawod-
ników.

Osoba posiadająca kwalifikację może:
– podejmować pracę w charakterze asystenta trenera w snowboardzie (np. 

w klubach, ośrodkach sportu, szkołach mistrzostwa sportowego); 
– prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie planowania i prowa-

dzenia jednostek treningowych w snowboardzie;
– prowadzić szkolenia w klasach sportowych o specjalizacji snowboard, a tak-

że w ramach zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych w szkole 
(z uwzględnieniem warunków organizacyjno-prawnych dotyczących możliwo-
ści pracy z osobami nieletnimi);

– organizować i realizować imprezy sportowe.

Do kursu może przystąpić osoba, która:
1. Posiada kwalifikację pełną z poziomu 4 PRK (matura);
2. Posiada kwalifikacje cząstkową z poziomu 4 PRK “Prowadzenie procesu dy-

daktycznego w snowboardzie” lub inną kwalifikację z obszaru treningu spor-
towego w snowboardzie z poziomu 4 EQF;

3. przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania snow-
boardu;

4. ma konto użytkownika na portalu SITS;
5. posiada ubezpieczenie NNW na czas kursu.

Po zdanym egzaminie, aby uzyskać legitymacje ASYSTENTA TRENERA SITS, 
osoba musi przedłożyć AKTUALNE zaświadczenie, że nie była skazana prawo-
mocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub 
określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV 
i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, 
z późn. zm.);

Ważność stopnia:
Certyfikat ważny jest 3 lata.
Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest zaliczenie efektów uczenia się nr 1, 2, 
3 i 4 z zestawu nr 3 
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Kurs: 
Prawo organizowania kursów: SITS
Prowadzenie kursu: kadra powołana przez SITS

Dokumentacja kursu:
- założenie profilu uczestnika kursu (wraz ze zdjęciem)
- zgłoszenie kursu w systemie SITS + otrzymanie akceptacji SITS 
- prawidłowo wypełniony protokół egzaminacyjny
- dokonana opłata za wyszkolenie

Program szkolenia:
Teoria + praktyka
Czas trwania kursu – 9/7 + 2 dni x 8 godzin
Koszt: 3000 zł

Zakres tematyczny szkolenia: 
Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się (wraz z sugerowanym czasem na-
kładu pracy) 
1. Charakteryzowanie teoretycznych uwarunkowań planowania i realizacji jed-

nostki treningowej w snowboardzie
2. Planowanie jednostek treningowych w snowboardzie
3. Organizowanie i prowadzenie jednostek treningowych w snowboardzie

Program kursu:

Teoretyczne uwarunkowania planowania i realizacji jednostki treningowej 
w snowboardzie

Temat:
Charakterystyka 
dyscypliny

1. Przepisy rozgrywania rywalizacji sportowej 
w snowboardzie według Międzynarodowej Organizacji 
Narciarskiej (FIS); 

2. Wymogi techniczne (sprzęt) w snowboardzie; 
3. Wymogi fizjologiczne, anatomiczne wysiłku fizycznego; - 

charakteryzuje wymogi motoryczne oraz psychologiczne 
dla osób uprawiających snowboard.

Temat:
Zasady 
organizacji 
rywalizacji 
sportowej 
w snowboardzie

1. Protokół startowy zawodników biorących udział 
w rywalizacji; 

2. Taktyka zastosowana w danej konkurencji
3. Taktyki stosowane na poszczególnych etapach 

rywalizacji w podziale na konkurencje
4. Struktura organizacyjna rywalizacji sportowej 

w snowboardzie na świecie;
5. Przepisy prawa dotyczące organizacji rywalizacji 

sportowych w snowboardzie;

Temat:
Aspekty 
pracy trenera 
w snowboardzie

1. Podstawy prawne pracy koordynatora kadr 
wojewódzkich, trenera kadr wojewódzkich, jak również 
trenera kadry narodowej i szefa wyszkolenia;

2. Obowiązki wynikające z pracy koordynatora kadr 
wojewódzkich, trenera kadr wojewódzkich, jak również 
trenera kadry narodowej i szefa wyszkolenia;

3. Prawa i obowiązki trenera wynikające z ustawy 
o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Planowanie i organizowanie procesu treningowego w snowboardzie
Temat:
Zagadnienia 
związane 
z przeprowadze-
niem diagnozy

1. Sposoby przeprowadzania diagnozy (testów 
sprawnościowych, sprawdzianów kontrolnych) 
zawodnika; 

2. Interpretacja wyników diagnozy; 
3. Zasady efektywnej współpracy i komunikacji ze 

specjalistami z innych dziedzin (np. z lekarzem, 
fizjoterapeutą, psychologiem, dietetykiem);

4. Zagadnienia związane z profilaktyką kontuzji i chorób 
związanych z uprawianiem snowboardu.

Temat:
Formułowanie 
celów 
szkoleniowych 
i wynikowych

1. Struktura procesu treningowego w snowboardzie 
oraz cele i zadania dla jego poszczególnych etapów, 
z uwzględnieniem specyfiki uczestników (płci, wieku, 
możliwości psychomotorycznych, poziomu sportowego);

2. Cele krótko i długoterminowe programu szkoleniowego, 
z uwzględnieniem wyników diagnozy; 

3. Zadania wynikowe i szkoleniowe; 
4. Koncepcje indywidualizacji treningów.
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Temat:
Przygotowanie 
planu procesu 
treningowego

1. Zasady doboru treści procesu treningowego 
w snowboardzie; 

2. Analiza aktualnych wyników sportowych oraz wyników 
badań diagnostycznych zawodników; 

3. Dominanty szkoleniowe w zakresie przygotowania 
motorycznego, techniki oraz taktyki; 

4. Struktura i wielkość optymalnych obciążeń ze względu 
na realizację wyznaczonych celów;

5. Metody kontroli i oceny postępów; 
6. Przykłady narzędzi technologicznych wspomagających 

proces treningowy; 
7. Wprowadzanie i dostosowanie środków treningowych 

z innych dyscyplin sportu; 
8. Tworzenie rocznego planu procesu treningowego, 

uwzględniając kalendarz startów; 
9. Zasady finansowania i rozliczania akcji szkoleniowych 

(w odniesieniu do poszczególnych źródeł finansowania). 

Prowadzenie i nadzorowanie procesu treningowego w snowboardzie

Temat:
Nadzór na 
realizacją 
procesu 
treningowego 
w snowboardzie

1. Wyznaczanie standardów realizacji procesu 
treningowego;

2. Określenie struktury sztabu szkoleniowego 
i przydzielanie ról członkom sztabu; 

3. Określanie celów krótko i długoterminowe dla 
poszczególnych członków sztabu szkoleniowego; 

4. Informowanie o zasadach współpracy i obiegu informacji 
w sztabie szkoleniowym; 

5. Dobór metody motywowania członków sztabu 
szkoleniowego; 

6. Monitorowanie pracy sztabu i ocena jakości 
wykonywanych zadań.

Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym

Temat:
Aktualizacja 
i poszerzanie 
wiedzy

1. Działania wspierające własny rozwój zawodowy;
2. Selekcja informacji z różnych źródeł dotyczące procesu 

treningowego pod kątem możliwości ich wykorzystania 
we własnej pracy treningowej; 

3. Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach krajowych 
i międzynarodowych.

Temat:
Realizacja dzia-
łań edukacyjnych 
wspierających 
rozwój sportu 
snowboardo-
wego 

1. Tworzenie materiały szkoleniowe przeznaczone dla 
instruktorów i trenerów; 

2. Formułowanie wniosków i zaleceń dotyczących 
ocenianych przez siebie konspektów jednostek 
treningowych; 

3. Występowanie jako ekspert sportowy.

Egzamin składa się z 2 części: 
Część 1. Teoretyczna 
– Pisemny sprawdzian opanowania wiadomości, 
– podczas sprawdzianu należy zapewnić warunki do samodzielnej pracy,
– ocena z teorii jest dwustopniowa: zaliczono(+) / brak zaliczenia(-),
– dopuszczalne jest zastosowanie metody analizy dowodów i deklaracji. 
– w trakcie tej części oceniana jest część kursu: Teoretyczne uwarunkowania 

planowania i realizacji jednostki treningowej w snowboardzie, Planowanie 
jednostek treningowych w snowboardzie

Część 2. Praktyczna 
– obserwacja w warunkach symulowanych (w rzeczywistych, naturalnych, w wa-

runkach zimowych);
– w trakcie tej części oceniana jest część kursu: Organizacja i prowadzenie jed-

nostek treningowych w snowboardzie, w zakresie konkurencji alpejskich oraz 
w zakresie konkurencji freestylowych,

– ocena jest dwustopniowa: zaliczono(+) / brak zaliczenia(-).

Komisja Egzaminacyjna:
Komisja składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego komisji. Przewodniczący 
komisji łącznie spełnia następujące warunki: doktor nauk o kulturze fizycznej; 
osoba posiadająca dyplom trenera II klasy w snowboardzie wydany przed wej-
ściem w życie tzw. “ustawy deregulacyjnej” z 13.06.2013 r. lub osoba posiada-
jąca tytuł instruktora wykładowcy snowboardu; osoba posiadająca uprawnienia 
instruktora międzynarodowego IVSI („Internationaler Verband der Schneespor-
tinstruktoren”) w snowboardzie; osoba posiadająca co najmniej pięcioletnie do-
świadczenie w pracy szkoleniowej (w tym egzaminowania) w zakresie szkolenia 
instruktorów i trenerów snowboardu w Polsce; jest autorem lub współautorem 
minimum jednego opublikowanego programu szkolenia w snowboardzie. Każ-
dy z pozostałych członków komisji musi łącznie spełnić następujące warunki: 
osoba posiadająca kwalifikację pełną z poziomem 7 PRK; osoba posiadająca co 
najmniej stopień trenera w snowboardzie lub osoba posiadająca dyplom trene-
ra I klasy w snowboardzie wydany przed wejściem w życie tzw. “ustawy dere-
gulacyjnej” z 13.06.2013 r. lub osoba posiadająca tytuł instruktora wykładowcy 
snowboardu; osoba posiadająca uprawnienia instruktora międzynarodowego 
IVSI w snowboardzie; osoba posiadająca co najmniej pięcioletnie doświadczenie 
w pracy szkoleniowej instruktorów i trenerów snowboardu w Polsce.
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Stopień: Trener SITS
Kwalifikacja: 
Programowanie procesu treningowego w snowboardzie
Poziom PRK: 6

Krótki opis (sylwetka absolwenta):
Osoba posiadająca kwalifikację “Programowanie procesu treningowego 
w snowboardzie” jest przygotowana do samodzielnego planowania, realizacji 
i ewaluacji procesu treningowego w snowboardzie w odniesieniu do obowiązu-
jących wytycznych sportowych. Jest również przygotowana do analizy i oceny 
umiejętności prowadzenia jednostek treningowych przez osoby z niższymi kwa-
lifikacji trenerskimi (tzw. asystentów trenera). 

Osoba posiadająca kwalifikację może:
– Może podejmować pracę w klubach snowboardu, ośrodkach sportu i rekreacji 

w charakterze trenera (w kraju), 
– organizować rywalizację sportową na różnych poziomach zaawansowania,
– prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie programowania proce-

su treningowego w snowboardzie.

Do kursu może przystąpić osoba, która:
1. ma kwalifikację pełną z 6 poziomem PRK (studia wyższe I stopnia); 
2. ma kwalifikację cząstkową z 5 poziomem PRK “Prowadzenie treningu w snow-

boardzie” lub inną kwalifikację z obszaru treningu sportowego w snowboar-
dzie z poziomem 5 EQF;

3. przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania snow-
boardu;

4. ma konto użytkownika na portalu SITS;
5. posiada ubezpieczenie NNW na czas kursu.

Po zdanym egzaminie, aby uzyskać legitymację TRENERA SITS, osoba musi 
przedłożyć AKTUALNE zaświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wy-
rokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone 
w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.);

Ważność stopnia:
Certyfikat ważny jest 3 lata.
Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest ponowne zaliczenie efektów uczenia 
się zawartych w zestawie 4 “Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym”.

Kurs: 
Prawo organizowania kursów: SITS
Prowadzenie kursu: Kadra powołana przez SITS.
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Dokumentacja kursu:
– założenie profilu uczestnika kursu (wraz ze zdjęciem)
– zgłoszenie kursu w systemie SITS + otrzymanie akceptacji SITS 
– prawidłowo wypełniony protokół egzaminacyjny
– dokonana opłata za wyszkolenie

Program szkolenia:
Teoria + praktyka
Czas trwania kursu – 10/7 + 2 + 1 dni x 8 godzin

Koszt: 4200 pln

Zakres tematyczny szkolenia: Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się (wraz 
z sugerowanym czasem nakładu pracy) 
1. Charakteryzowanie teoretycznych uwarunkowań planowania, realizacji i nad-

zorowania procesu treningowego w snowboardzie
2. Planowanie jednostek treningowych w snowboardzie
3. Organizowanie i prowadzenie jednostek treningowych w snowboardzie

Program kursu:

Teoretyczne uwarunkowania planowania 
i realizacji jednostki treningowej w snowboardzie

Temat:
Charakterystyka 
snowboardu jako 
sportu 

Historia snowboardu, ze szczególnym uwzględnieniem 
rywalizacji sportowej;

Biomechanika w snowboardzie (m.in. siły działające na 
zawodnika, sprzęt).

Temat:
Zasady organizacji 
rywalizacji 
sportowej 
w snowboardzie

6. Struktura organizacyjna rywalizacji sportowej 
w snowboardzie w Polsce; 

7. Regulaminy sportowe Polskiego Związku 
Narciarskiego;

8. Przepisy prawa dotyczące organizacji rywalizacji 
sportowych w snowboardzie;

9. Przepisy i zasady współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży.

Temat:
Taktyka w trakcie 
rywalizacji 
sportowej

1. Kluczowe elementy taktyki rywalizacji 
w konkurencjach freestylowych;

2. Kluczowe elementy taktyki rywalizacji 
w konkurencjach alpejskich 

Temat:
Aspekty 
pracy trenera 
w snowboardzie

4. Podstawy prawne pracy trenera;
5. Obowiązki wynikające z pracy trenera z zawodnikami 

(m.in. wynikające z realizacji jednostek treningowych 
i udziału w rywalizacji sportowej);

6. Zagadnienia związane z etyką trenera snowboardu.

Planowanie jednostek treningowych w snowboardzie

Temat:
Podstawy 
teorii treningu 
w planowaniu 
i realizacji procesu 
treningowego 
w snowboardzie

5. Zasady planowania i realizacji jednostek 
treningowych w snowboardzie;

6. Metody stosowane w treningu sportowym (np. 
metody doskonalenia zdolności motorycznych, 
metody prowadzenia treningu);

7. Środki stosowane w treningu sportowym, m.in.: 
ćwiczenia, środki metodyczne i treningowe, w tym 
nowości technologiczne wspierające trening);

8. Dobór form, środków i metod treningowych do 
zróżnicowanych warunków (np. pogodowych, 
infrastruktury);

9. Struktura procesu treningowego w snowboardzie 
oraz cele i zadania dla jego poszczególnych części, 
z uwzględnieniem specyfiki uczestników (płci, 
wieku, możliwości psychofizycznych, poziomu 
rozwoju motorycznego, poziomu sportowego);

10. Biomechaniczne aspekty doboru i ustawienia 
elementów sprzętu zawodnika;

11. Zasady teori treningu;
12. Zasady doboru treści procesu treningowego 

w snowboardzie.
Temat:
Podstawy psychologii 
stosowane 
w planowaniu 
i realizacji jednostek 
treningowych 
w snowboardzie

5. Wpływ cech indywidualnych zawodników 
(poziom lęku, impulsywność, zapotrzebowanie 
na stymulację) na prowadzenie jednostek 
treningowych;

6. Zasady przekazywania zawodnikowi informacji 
zwrotnej dotyczącej m.in. techniki jazdy na 
snowboardzie;

7. Zasady treningu mentalnego w snowboardzie.

Temat:
Zagadnienia 
psychospołeczne 
dotyczące 
uczestnictwa 
w zajęciach

4. Elementy wstępnego wywiadu z uczestnikami zajęć 
przed ich rozpoczęciem;

5. Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach 
sportowych w kontekście psychospołecznego 
funkcjonowania człowieka;

6. Wpływ cech indywidualnych (poziom lęku, 
impulsywność, zapotrzebowanie na stymulację) na 
wybrane kategorie ćwiczeń.

Temat: 
Wpływ środowiska 
na organizację 
i realizację procesu 
treningowego 
w snowboardzie

1. Wpływ warunków atmosferycznych na wybór form, 
metod i środków treningu;

2. Zasady przygotowania miejsca do treningu.
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Temat:
Diagnoza

7. Metody diagnozy zawodników i sposoby ich 
zastosowania;

8. Interpretacja wyników diagnozy.
Temat:
Kontrola i ocena 
efektywności 
jednostek 
treningowych

1. Metody i zasady kontroli stosowane w realizacji 
jednostek treningowych;

2. Metody i zasady kontroli zdolności motorycznych 
zawodników;

3. Metody oceny elementów techniki zawodników.
Temat:
Plan jednostki 
treningowej 
w snowboardzie

1. Tworzenie planu jednostki treningowej 
w snowboardzie;

2. Uwzględnienie wyników diagnozy w planie 
jednostki treningowej;

3. Uwzględnienie celów, sposobów realizacji, metod, 
uwarunkowań psychofizycznych zawodników 
w planie jednostki treningowej;

4. Uwzględnienie zmienności warunków 
atmosferycznych w planie jednostki treningowej;

5. Dobór środków treningowych do charakteru i celu 
treningu.

Organizacja i prowadzenie jednostek treningowych w snowboardzie

Temat:
Organizacja 
jednostki treningowe 
w snowboardzie

4. Dobór miejsca prowadzenia treningu do celów 
treningowych i umiejętności zawodników;

5. Stan techniczny środków treningowych 
wykorzystywanych do przeprowadzenia jednostki 
treningowej;

6. Prawidłowość przygotowania sprzętu;
7. Prawidłowość doboru sprzętu przez zawodników do 

celu jednostki treningowej;
8. Przygotowanie zawodników do treningu, 

(samopoczucie, ubiór);
9. Przedstawienie zawodnikom założeń jednostki 

treningowej.
Temat:
Realizacja jednostki 
treningowe 
w snowboardzie

4. Rozgrzewka;
5. Zasady realizacji jednostek treningowych (m.in. 

symetryzacja, krzywa natężenia);
6. Prawidłowe wykonanie zadanych ćwiczeń.

Temat:
Nadzór nad 
realizacją jednostek 
treningowych 
w snowboardzie

1. Monitorowanie techniki jazdy i sposobu 
wykonywania zadań;

2. Przekaz informacji dotyczący techniki jazdy 
i sposobu wykonywania zadań;

3. Korekcja techniki jazdy i sposobu wykonywania 
ćwiczeń;

4. Nadzór nad korzystanie ze środków treningowych;
5. Przeciwdziałanie występowaniu sytuacji 

niebezpiecznych.
Temat:
Monitorowanie 
i ewaluacja 
realizacji jednostek 
treningowych

1. Analiza sposobu prowadzenia jednostki 
treningowej;

2. Sposoby korygowania prowadzenia jednostki 
treningowej w odniesieniu do wyników autoanalizy;

3. Analiza stopnia osiągnięcia celów i odniesienie 
do założeń uwzględnionych w planie jednostki 
treningowej;

4. Możliwości optymalizacji realizacji jednostek 
treningowych;

5. Sprawozdanie szkoleniowe ze zrealizowanej 
jednostki treningowej.

Temat:
Proces 
samokształcenia

1. Sposoby podnoszenia własnych kompetencji;
2. Zasoby wiedzy naukowej z obszaru snowboardu 

oraz planowania i realizacji treningu sportowego 
(publikacje, źródła elektroniczne).

Egzamin składa się z 2 części: 
Część 1. Teoretyczna 
– Pisemny sprawdzian opanowania wiadomości, 
– podczas sprawdzianu należy zapewnić warunki do samodzielnej pracy,
– ocena z teorii jest dwustopniowa: zaliczono(+) / brak zaliczenia(-),
– dopuszczalne jest zastosowanie metody analizy dowodów i deklaracji. 
– w trakcie tej części oceniana jest część kursu: Teoretyczne uwarunkowania 

planowania i realizacji jednostki treningowej w snowboardzie, Planowanie 
jednostek treningowych w snowboardzie

– praca dyplomowa + obrona

Część 2. Praktyczna 
– obserwacja w warunkach symulowanych (w rzeczywistych, naturalnych, w wa-

runkach zimowych);
– w trakcie tej części oceniana jest część kursu: Organizacja i prowadzenie jed-

nostek treningowych w snowboardzie, w zakresie konkurencji alpejskich oraz 
w zakresie konkurencji freestylowych,

– ocena jest dwustopniowa: zaliczono(+) / brak zaliczenia(-).
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Komisja Egzaminacyjna:
Walidacja prowadzona jest przed komisją egzaminacyjną. Komisja składa się z 3 
osób, w tym przewodniczącego komisji. Przewodniczący komisji łącznie spełnia na-
stępujące warunki: doktor nauk o kulturze fizycznej; osoba posiadająca dyplom 
trenera II klasy w snowboardzie wydany przed wejściem w życie tzw. “ustawy de-
regulacyjnej” z 13.06.2013 r. lub osoba posiadająca tytuł instruktora wykładowcy 
snowboardu; osoba posiadająca uprawnienia instruktora międzynarodowego IVSI 
(„Internationaler Verband der Schneesportinstruktoren”) w snowboardzie; osoba 
posiadająca co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (w tym 
egzaminowania) w zakresie szkolenia instruktorów i trenerów snowboardu w Pol-
sce; jest autorem lub współautorem minimum jednego opublikowanego progra-
mu szkolenia w snowboardzie. Każdy z pozostałych członków komisji musi łącznie 
spełnić następujące warunki: osoba posiadająca kwalifikację pełną z poziomem 7 
PRK; osoba posiadająca co najmniej stopień trenera w snowboardzie lub osoba po-
siadająca dyplom trenera II klasy w snowboardzie wydany przed wejściem w życie 
tzw. “ustawy deregulacyjnej” z 13.06.2013 r. lub osoba posiadająca tytuł instruktora 
wykładowcy snowboardu; osoba posiadająca uprawnienia instruktora międzynaro-
dowego IVSI w snowboardzie; osoba posiadająca co najmniej pięcioletnie doświad-
czenie w egzaminowaniu instruktorów i trenerów snowboardu w Polsce. 

Celem kursów instruktorskich i trenerskich jest jak najlepsze i najpełniejsze 
przygotowania kursanta do roli instruktora lub trenera snowboardu w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy na stoku.
Nie uzasadnionym jest, aby kurs instruktorski lub trenerski koncentrował się 
wyłącznie na podnoszeniu sprawności technicznej kursanta. 
Do zadań szczegółowych na kursach należeć będzie:
1. przygotowanie konspektu lekcji snowboardowej lub jednostki treningowej 

na odpowiednim do kursu poziomie zaawansowania snowboardowego,
2. dobór i wykorzystanie trenażerów i innych pomocy dydaktycznych na róż-

nym poziomie zaawansowania snowboardowego, 
3. prowadzenie zajęć z grupą o różnym poziomie zaawansowania,
4. optymalna organizacja zajęć odpowiednio do stawianych i realizowanych za-

dań dydaktycznych i sportowych,
5. obserwacja i opis przebiegu ruchu (analiza motoryczna, analiza video),
6. bezpieczeństwo na zajęciach i odpowiedzialność za grupę,
7. umiejętność dostrzegania i wykorzystania zależności i układów (relacji) w grupie,
8. uwzględnianie w lekcji tempa rozwoju w różnym wieku (psychomotorycznego),
9. rozpoznanie i branie pod uwagę zainteresowań sportowych kursantów,
10. umiejętność rozpoznania różnic w zainteresowaniach specyficznych dla płci,
11. umiejętność doboru odpowiednich obciążeń,
12. praca w warunkach odporności na krytykę,
13. prezentacja predyspozycji lidera,
14. prezentacja własnej inicjatywy, kreatywności,
15. umiejętność motywacji członków kursu,
16. stosowanie odpowiedniej komunikacji,
17. cechy dobrego instruktora lub trenera.

W szkoleniu na kursach instruktorskich należy dbać o proporcje w przygotowa-
niu do pracy z osobami początkującymi (40%), średniozaawansowanymi (30%) 
i zaawansowanymi (30%) w danych technikach.

6 Organizacja szkolenia
 
Wyróżniamy dwa typy szkoleń ze względu na ilości uczestników. Szkolenie indy-
widualne, gdzie na jednego instruktora przypada 1-4 osób oraz szkolenia gru-
powe, gdzie na jednego instruktora przypada od 5 do 15 osób. Praca z klientem 
indywidualnym i grupowym ma oczywiście wiele wspólnego, gdyż w jednym 
i drugim przypadku naszym celem jest nauczyć ewolucji snowboardowych, ale 
różni się znacznie pod względem organizacyjnym.

W obydwu sytuacjach na pierwszych zajęciach należy rozpocząć od zapoznania 
się z podopiecznymi, wzajemnego przedstawienia, poznania imion, bądź innego 
sposobu, w jaki chcemy się do siebie zwracać.
Przed każdymi zajęciami należy przeprowadzić odpowiednią rozgrzewkę i o ile 
z klientem indywidualnym mamy mniejsze pole do popisu, to w grupie możliwo-
ści przeprowadzenia ciekawej rozgrzewki jest bez liku i warto poświęcić temu 
dużo uwagi, gdyż atrakcyjna rozgrzewka jest jednym z elementów silnie inte-
grujących grupę.

Na początku każdego szkolenia warto ustalić określone zasady, które ułatwią 
prowadzenie zajęć, a ma to szczególnie duże znaczenie przy szkoleniach gru-
powych, gdyż w przypadku lekcji indywidualnych kursanci są przeważnie bar-
dzo blisko nas. Między innymi to gdzie i w jaki sposób zatrzymujemy się, na jaki 
sygnał ruszamy i na jaki się zatrzymujemy, co robimy w sytuacjach awaryjnych, 
gdzie zatrzymujemy się po wyjściu z wyciągu i wiele innych. Jasne określenie 
takich zagadnień znacznie ułatwi nam pracę i spowoduje, że szkolenie będzie 
bezpieczniejsze i efektywniejsze.

W trakcie prowadzenia zajęć na stoku starajmy się przekazywać tylko niezbędne 
minimum na temat danej ewolucji i robić to w możliwie jak najprostszy sposób. 
Mówienie dużo i bardzo skomplikowanym językiem może prowadzić do nudy na 
zajęciach, a chodzi nam głównie o maksymalizowanie czasu spędzonego na ćwi-
czeniu ewolucji 

Nie można zapomnieć, poza aspektami czysto merytorycznymi, o rozmowie z kur-
santami i tutaj instruktor na zajęciach indywidualnych ma dużo większe pole do 
popisu niż instruktor grupowy, gdyż ma praktycznie nieustający kontakt werbalny 
z podopiecznym. W jednym i drugim przypadku sprzyja to integracji, a co z tym 
idzie dodatkowemu zadowoleniu z zajęć poza osiągnięciami snowboardowymi.

Na zajęciach indywidualnych kursant jest praktycznie cały czas w ruchu, ale na 
zajęciach grupowych należy w taki sposób dobierać ćwiczenia oraz intensyw-
ność zajęć, żeby nie występowały niepotrzebne zbyt długie przestoje, ale jedno-
cześnie sprawić żeby szkolenie było jak najefektywniejsze.
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7. Warunki terenowe i śniegowe 
 w szkoleniu snowboardowym.
 
Kwestią bezsporną pozostaje, że dobór odpowiednich warunków, w jakich szko-
limy jest kluczowy dla osiągnięcia celu szkoleniowego, który sobie założyliśmy.
 
Poziom podstawowy - stoki powinny mieć niewielkie nachylenie, tak, aby szkole-
nie przebiegało w bezpieczny sposób, ale nie może być też ono zbyt małe, żeby 
osoba początkująca nie miała problemu z wykonaniem podstawowych ewolu-
cji. Trasy powinny być szerokie i jak najmniej zatłoczone żeby zapewnić komfort 
i bezpieczeństwo osób uczących się jak i innych użytkowników stoku. Powinni-
śmy mieć już do dyspozycji snowpark bądź ukształtowanie terenu zastępujące 
skocznie, umożliwiające naukę pierwszych skoków.
 
Poziom średniozaawansowany - stoki powinny mieć zróżnicowane nachylenie 
od dość płaskich, dzięki którym możliwa będzie nauka ewolucji ślizgowych oraz 
flattricków, do stoków o średnim nachyleniu, które umożliwią rozwinięcie więk-
szej prędkości i naukę skrętu ciętego. Powinniśmy mieć do dyspozycji snowpark 
bądź ukształtowanie terenu zastępujące skocznie umożliwiające, naukę bardziej 
zaawansowanych skoków.
 
Poziom zaawansowany - do dyspozycji powinniśmy mieć stoki o średnim i du-
żym nachyleniu, żeby uczyć się kolejnych ewolucji ciętych i doskonalić już pozna-
ne w trudniejszych warunkach. Trasy powinny być szerokie i mało zatłoczone 
z uwagi na dość duże prędkości rozwijane przez kursantów. Na miejscu powinien 
być również snowpark umożliwiający naukę ewolucji freestyleowych (skocznie, 
boxy). Powinna też być możliwość wydzielenia trasy, co umożliwia rozstawienie 
tyczek i doskonalenie skrętu wymuszonego. Powinna być również możliwość 
jazdy poza trasami w głębokim śniegu, aby doskonalić jazdę terenową.

8. Organizacja lekcji indywidualnych

Organizacja lekcji indywidualnych jest pochodną do merytorycznych treści kur-
sów. Zadaniem instruktora w szkoleniu indywidualnym jest po pierwsze orien-
tacja w dotychczasowych doświadczeniach snowboardowych uczestnika, omó-
wienie, ustalenie oczekiwań i treści zajęć oraz, dopiero po tym realizacja od-
powiednich treści. Charakterystycznym w szkoleniu indywidualnym jest zwięk-
szony treściowo przekaz słowny dotyczący zarówno technicznych uwarunkowań 
stosowanych ćwiczeń jak i motywacyjnych elementów realizowanego szkolenia.
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9. Zasady i organizacja egzaminów

Jazda sportowa
– długość przejazdu około 25 sek.
– czasem wzorcowym na kursach II, III stopnia i Asystenta Instruktora jest czas 

IW/I SITS/Trenera SITS prowadzącego zajęcia

Progi zaliczenia: 
II stopień  – 130% czasu wzorcowego kobiety i 125% czasu wzorcowego mężczyźni
III stopień – 128 % czasu wzorcowego kobiety i 123% czasu wzorcowego mężczyźni
Asystent Instruktora – 125% czasu wzorcowego kobiety i 120% czasu wzorco-
wego mężczyźni
Czasem wzorcowym na Egzaminie Centralnym MPI dla absolwentów kursów 
Instruktora SITS i Instruktora Zawodowego dla kobiet i dla mężczyzn jest średnia 
3 najlepszych czasów uzyskanych w grupie startujących kobiet i mężczyzn.

Freestyle
– zeskok skoczni musi zapewniać bezpieczeństwo uczestników
– formy terenowe i urządzenia freestylowe muszą być typowe i zapewniać 

bezpieczeństwo
– sprawdziany sportowe muszą być organizowane na wszystkich kursach od II klasy włącznie

Jazda techniczna
–  podczas egzaminu z jazdy technicznej na stopień Asystenta Instruktora (po-

nieważ jest to egzamin końcowy) musi być egzaminator w stopniu Instrukto-
ra Wykładowcy

– wykaz ewolucji ocenianych w sprawdzianach technicznych określają protoko-
ły egzaminacyjne na poszczególne klasy i stopnie SITS

– egzamin powinien składać się z minimum 5 ewolucji
–  progi punktowe zawarte są w inforgrafikach Systemu szkolenia SITS
– na kursach LSS/PSS, komisji egzaminu przewodniczy kierownik szkolenia lub 

osoba przez niego wyznaczona
– na kursach centralnych, powołaną komisją egzaminu kieruje Prezes SITS lub 

wyznaczona przez niego osoba
–  w ocenach, komisje kierują się wytycznymi techniki w snowboardzie na dany sezon

Instruowanie
–  egzaminy z instruowania odbywają się w trakcie trwania kursu i realizowa-

nych zajęć
– ocena z instruowania jest dwustopniowa: zaliczono(+) / brak zaliczenia(-)

Zasady przeprowadzania sprawdzianów teoretycznych
–  sprawdziany opanowania wiadomości są pisemne
– podczas sprawdzianu należy zapewnić warunki do samodzielnej pracy
– w zakresie każdego problemu sformułować należy dwa pytania
– sprawdziany należy przechowywać do wglądu do czasu zatwierdzenia wyników kursu P
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I stopień SITS elementy techniki jazdy punktowane od 0 do 10 pkt., 
elementy freestyle punktowane od 0 do 10 pkt. (co 0,25 pkt.)

Pkt. Pkt. Wariant ewolucji
od –8,0 pkt. do – 5,0 pkt. 
(co 0,25 pkt.)

od –5,0 pkt. do – 3,0 pkt. 
(co 0,25 pkt.)

–3,0 pkt . do – 1,0 pkt. 
(co 0,25 pkt.)

od–1,0 pkt. do 
-0,25pkt. (co 0,25 pkt.)

od +0,25 do + 1,0 pkt. 
(co 0,25 pkt.)

10 I stopień SITS

a) Ewolucje 
podstawowe:

– ześlizgi (prosty, 
skośny)

– jazda w dół 
i w skos stoku

– jazda wyciągiem

– skręt ślizgowy 
rotacyjny

– skręt ślizgowy

– skręt ślizgowy 
NW

Ewolucje 
wykonywane na 
przygotowanej 
mało pochyłej 
trasie oznaczonej 
zwykle kolorem 
zielonym lub 
niebieskim.

b) Oswojenie 
ze sprzętem 
i środowiskiem:

– zakładanie 
sprzętu

– podnoszenie się

– upadanie

– pozycja 
podstawowa 
i równowaga

– poruszanie 
się w płaskim 
terenie

– podejścia

– zwroty

Elementy 
freestyle: 
a) na stoku:

– półobroty 
i obroty płaskie

– nospress / 
tailpress

– ollie / nollie

Elementy 
wykonywane na 
przygotowanej 
łagodnej trasie 
oznaczonej zwykle 
kolorem zielonym 
lub niebieskim.

b) na małej skoczni 
– wysokość 
progu do 0,5 
m, odcinek 
płaskiego (Flat) 
za progiem do 
2 m:

– skok prosty

10-9 Pełna poprawna forma 
bez błędów toru jazdy, 
pozycji, prowadzenia 
deski z bardzo dobrze 
widocznym mech. 
skrętu.

Technika jazdy:

– wyraźnie widoczny nie 
pożądany mechanizm 
skrętu (koktrrotacja)

– brak umiejętności 
wykonania minimum 
3 skrętów po sobie 
(upadek przy każdym 
lub co drugim skręcie)

Freestyle:

– upadek w trakcie 
najazdu, wykonywania 
triku, przy lądowaniu 
tzn. podparcie się 
o podłoże pośladkami, 
plecami, kolanami 
lub dwoma rękoma 
uniemożliwiające 
kontynuację triku.

Technika jazdy:
a) Wyraźnie dostrzegalne 
podstawowe błędy pozycji:

– frontalne ustawienie 
ciała

– nadmierne załamanie 
w stawach biodrowych 
(scyzoryk)

– nadmierne obciążenie 
tylnej nogi i odchylenie 
się (motorówka)

– skierowanie kolan do 
środka

– wysunięcie przedniego 
biodra

– itp.

b) podstawowe błędy mech. 
skrętu:

– widoczna kontrrotacja 
w trakcie inicjowania lub 
zakończenia skrętu

– nadmierne lub zbyt 
małe zastosowanie 
rotacji(w skręcie 
rotacyjnym) lub 
odciążenie NW 
zaburzające płynność 
przejazdu i czytelność 
mechanizmu skrętu

Freestyle:

– upadek przy lądowaniu 
tzn. podparcie się 
o podłoże pośladkami, 
plecami, kolanami 
lub dwoma rękoma 
uniemożliwiające 
kontynuację triku

 – nieprawidłowy 
mechanizm wywołanie 
triku

Technika jazdy:
a) Dostrzegalne 
podstawowe błędy pozycji:

– frontalne ustawienie 
ciała

– nadmierne załamanie 
w stawach biodrowych 
(scyzoryk)

– nadmierne obciążenie 
tylnej nogi i odchylenie 
się (motorówka)

– skierowanie kolan do 
środka

– wysunięcie przedniego 
biodra

– itp.

b) podstawowe błędy 
mech. skrętu:

– mało widoczna 
kontrrotacja w trakcie 
inicjowania lub 
zakończenia skrętu

– nadmierne lub zbyt 
małe zastosowanie 
rotacji(w skręcie 
rotacyjnym) lub 
odciążenia NW 
zaburzające płynność 
przejazdu i czytelność 
mechanizmu skrętu

Freestyle:
-zachwiane, niestabilne 
lądowanie z podparcie 
się biodrem, jedną ręką 
pozwalające kontynuować 
odjazd triku 

– brak odbicia przy skoku

– brak amortyzacji przy 
lądowaniu

– nieprawidłowy 
mechanizm wywołanie 
triku

Technika jazdy:
Mało widoczne błędy 
pozycji nie wpływające 
na płynność przejazdu 
i wrażenie ogólne:

– ramiona zbyt szeroko 
lub za wąsko

– ramiona lekko 
wysunięte w przód

– chwilowe wejście 
deski w jazdę śladem 
hamującym podczas 
sterowania

Freestyle:

– mało widoczne 
zachwiane, 
niestabilne 
lądowanie 
pozwalające 
kontynuować odjazd 
triku 

– mało widoczne 
błędy mechanizmu 
wywołania triku nie 
rzutujące na wrażenie 
ogólne

Wrażenie ogólne

9

8 8-7 Płynna jazda 
z widocznym 
mechanizmem skrętu 
z poprawną pozycją, 
torem jazdy i mech. 
skrętu.

7

6 6-5 Płynna ale nie pewna 
jazda z dostrzegalnym 
mechanizmem skrętu 
z małymi błędami 
pozycji i torem jazdy.5

4 4-3 Mozolne 
przemieszczanie się nie 
regularnymi skrętami 
z mało czytelnym 
mechanizmem skrętu 
i błędami pozycji oraz 
toru jazdy.

3 2-1 Mozolne 
przemieszczanie się, 
brak regularnych 
skrętów z wyraźnie 
widocznymi błędami 
pozycji, toru jazdy, 
mech. skrętu. 

2

1
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II Stopień SITS elementy techniki jazdy punktowane od 0 do 10 pkt., 
elementy freestyle punktowane od 0 do 10 pkt.

Pkt. Pkt. Wariant ewolucji
od - 8,0 pkt. do – 5,0 
pkt. (co 0,25 pkt.)

od - 5,0 pkt. do – 3,0 pkt. 
(co 0,25 pkt.)

- 3,0 pkt . do – 1,0 pkt. 
(co 0,25 pkt.)

od- 1,0 pkt. do -0,25pkt. 
(co 0,25 pkt.)

od +0,25 do + 1,0 pkt. 
(co 0,25 pkt.)

10 II stopień SITS
ewolucje 
średniozaawansowane:
- skręt ślizgowy tyłem
- skręt cięty
- skręt cięty NW
- śmig ślizgowy

Elementy freestyle:

a) na stoku:
- noseroll / tailroll
- skok 180 w jeździe

b) na małej skoczni - 
wysokość progu do 1,0 
m, odcinek płaskiego 
(Flat) za progiem do 
4 m:
- skok prosty
- skok z grabem

c) na przeszkodzie 
– niski szeroki boks 
poziomy:
- 50 / 50
- BS boardslide
- nosepress / tailpress 

10-9 Pełna poprawna 
forma bez błędów 
toru jazdy, pozycji, 
prowadzenia deski 
z bardzo dobrze 
widocznym mech. 
skrętu.

Technika jazdy:
- wyraźnie widoczny 
nie pożądany 
mechanizm skrętu 
(koktrrotacja)

- brak umiejętności 
wykonania minimum 
3 skrętów po sobie 
(upadek przy co 
trzecim skręcie 
skręcie)
- brak umiejętności 
wykonania minimum 
3 skrętów po 
sobie z widoczny 
zakrawędziowaniem 
deski (brak widocznej 
jakiejkolwiek jazdy 
na krawędzi przy 
skrętach ciętych)
- bardzo widoczne 
podstawowe błędy 
pozycji oraz mech  
skrętu

Freestyle:
- upadek w trakcie 
najazdu, wykonywania 
triku, przy lądowaniu 
tzn. podparcie się 
o podłoże pośladkami, 
plecami, kolanami 
lub dwoma rękoma 
uniemożliwiające 
kontynuację triku.

Technika jazdy:
a) Wyraźnie dostrzegalne 
podstawowe błędy pozycji:
- frontalne ustawienie ciała
- nadmierne załamanie 
w stawach biodrowych 
(scyzoryk)
- nadmierne obciążenie 
tylnej nogi i odchylenie się 
(motorówka)
- skierowanie kolan do 
środka
- wysunięcie przedniego 
biodra
- itp.

b) podstawowe błędy 
mech. skrętu:
- widoczna kontrrotacja 
w trakcie inicjowania lub 
zakończenia skrętu
- nadmierne lub zbyt 
małe zastosowanie 
rotacji(w skręcie 
rotacyjnym) lub odciążenie 
NW zaburzające płynność 
przejazdu i czytelność 
mechanizmu skrętu
- brak widocznego 
płynnego 
przekrawędziowania 
pośredniego 

Freestyle:
- upadek przy lądowaniu 
tzn. podparcie się 
o podłoże pośladkami, 
plecami, kolanami 
lub dwoma rękoma 
uniemożliwiające 
kontynuację odjazdu triku
 - nieprawidłowy 
mechanizm wywołanie triku
- w skokach z rotacją 
przekręcenie skoku 
podczas lądowania 
obrotem płaskim
- nieprawidłowy mechanizm 
wywołanie triku 
(kontrrotacja)

Technika jazdy:
a) Dostrzegalne 
podstawowe błędy pozycji:
- frontalne ustawienie ciała
- nadmierne załamanie 
w stawach biodrowych 
(scyzoryk)
- nadmierne obciążenie 
tylnej nogi i odchylenie się 
(motorówka)
- skierowanie kolan do 
środka
- wysunięcie przedniego 
biodra
- itp.

b) podstawowe błędy mech. 
skrętu:
- mało widoczna 
kontrrotacja w trakcie 
inicjowania lub zakończenia 
skrętu
- brak widocznego 
bezpośredniego 
przekrawędziowania 
(występujące 
przekrawędziowanie 
pośrednie)
- nadmierne lub zbyt 
małe zastosowanie 
rotacji(w skręcie 
rotacyjnym) lub odciążenia 
NW zaburzające płynność 
przejazdu i czytelność 
mechanizmu skrętu
Freestyle:
-zachwiane, niestabilne 
lądowanie z podparcie 
się biodrem, jedną ręką 
pozwalające kontynuować 
odjazd triku 
- nie prawidłowe lądowanie 
- nie na płaską deskę
- brak odbicia przy skoku
- brak amortyzacji przy 
lądowaniu
- nieprawidłowy mechanizm 
wywołanie triku

Technika jazdy:
a) ledwie dostrzegalne 
błędy pozycji nie 
wpływające na płynność 
przejazdu i wrażenie 
ogólne:
- ramiona zbyt szeroko 
lub za wąsko
- ramiona lekko 
wysunięte w przód
- zbyt duże lub zbyt małe 
wychylenie do środka 
skrętu zaburzające 
zakrawędziowanie deski
b) ledwie dostrzegalne 
podstawowe błędy 
mech. skrętu:
- przekrawedziowanie 
pośrednie
- zbyt długa jazda na 
krawędzie w skos stoku
- przesterowany skręt
zbyt duże lub zbyt małe 
wychylenie do środka

Freestyle:
- mało widoczne 
zachwiane, niestabilne 
lądowanie pozwalające 
kontynuować odjazd 
triku 
- mało widoczne błędy 
mechanizmu wywołania 
triku nie rzutujące na 
wrażenie ogólne
- w skokach na skoczni 
dodatkowy przyruch 
świadczący o wytrąceniu 
z równowagi ale 
nie wpływający na 
poprawność triku 
i lądowanie

Wrażenie ogólne

9

8 8-7
Płynna jazda 
z widocznym 
mechanizmem 
skrętu z poprawną 
pozycją, torem 
jazdy, mech. skrętu 
oraz widocznym 
zakrawędziowaniem 
deski w skrętach 
ciętych.

7

6
6-5 Płynna ale nie 

pewna jazda 
z dostrzegalnym 
mechanizmem 
skrętu z małymi 
błędami pozycji, 
toru jazdy oraz 
z widocznym 
zakrawędziowaniem 
deski w jeździe 
w skos stoku 
i podczas 
inicjowania skrętu.

5

4 4-3 Mozolne 
przemieszczanie 
się nie regularnymi 
skrętami 
z mało czytelnym 
mechanizmem 
skrętu i błędami 
pozycji oraz toru 
jazdy z widocznym 
zakrawędziowaniem 
deski tyko w jeździe 
w skos stoku 

3

2-1 Mozolne 
przemieszczanie się, 
brak regularnych 
skrętów z wyraźnie 
widocznymi błędami 
pozycji, toru jazdy, 
mech. skrętu, brak 
zakrawędziowania 
deski w skrętach 
ciętych.

2

1
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III stopień SITS elementy techniki jazdy punktowane od 0 do 10 pkt., 
elementy freestyle punktowane od 0 do 10 pkt.

Pkt. Pkt. Wariant ewolucji
od - 8,0 pkt. do – 5,0 pkt. 
(co 0,25 pkt.)

od - 5,0 pkt. do – 3,0 pkt. 
(co 0,25 pkt.)

od- 3,0 pkt . do – 1,0 pkt. 
(co 0,25 pkt.)

od- 1,0 pkt. do -0,25pkt. 
(co 0,25 pkt.)

od +0,25 do + 1,0 
pkt. (co 0,25 pkt.)

10 III stopień 
SITS – ewolucje 
zaawansowane:

- skręt ciety 
tyłem

- skręt ciety WN

- skręt 
kompensacyjny

- śmig cięty

Elementy freestyle: 

a) na stoku:
- skok 36 w jeździe

b) na skoczni – średnia 
skocznia (wysokość 
progu do 1,5m, odcinek 
płaskiego za progiem do 
6 m)
- skok prosty
-skok z grabem
- skok shiffty
- skok 180 fr/bs
- skok 360 fr / bs

c) na przeszkodzie – boks 
poziomy
- boardslide fr / bs

10-9
Pełna poprawna 
forma bez błędów 
toru jazdy, pozycji, 
prowadzenia deski 
z bardzo dobrze 
widocznym mech. 
skrętu.

Technika jazdy:
- wyraźnie widoczny nie 
pożądany mechanizm 
skrętu (koktrrotacja)

- brak umiejętności 
wykonania minimum 3 
skrętów po sobie (upadek 
przy co trzecim skręcie 
skręcie)
- brak umiejętności 
wykonania minimum 
3 skrętów po 
sobie z widoczny 
zakrawędziowaniem 
deski (brak widocznej 
jakiejkolwiek jazdy na 
krawędzi przy skrętach 
ciętych)
- bardzo widoczne 
podstawowe błędy pozycji 
oraz mech. skrętu

Freestyle:
- upadek w trakcie 
najazdu, wykonywania 
triku, przy lądowaniu tzn. 
podparcie się o podłoże 
pośladkami, plecami, 
kolanami lub dwoma 
rękoma uniemożliwiające 
kontynuację triku.

Technika jazdy:
a) Wyraźnie dostrzegalne 
podstawowe błędy pozycji:
- frontalne ustawienie ciała
- nadmierne załamanie 
w stawach biodrowych 
(scyzoryk)
- nadmierne obciążenie 
tylnej nogi i odchylenie się 
(motorówka)
- skierowanie kolan do 
środka
- wysunięcie przedniego 
biodra
- itp.

b) podstawowe błędy mech. 
skrętu:
- widoczna kontrrotacja 
w trakcie inicjowania lub 
zakończenia skrętu
- nadmierne lub zbyt 
małe zastosowanie 
rotacji(w skręcie rotacyjnym) 
lub odciążenie NW 
zaburzające płynność 
przejazdu i czytelność 
mechanizmu skrętu
- brak widocznego płynnego 
przekrawędziowania 
pośredniego 

Freestyle:
- upadek przy lądowaniu 
tzn. podparcie się o podłoże 
pośladkami, plecami, 
kolanami lub dwoma 
rękoma uniemożliwiające 
kontynuację odjazdu triku
 - nieprawidłowy mechanizm 
wywołanie triku
- w skokach 
z rotacją niekontrolowane 
przekręcenie skoku podczas 
lądowania obrotem płaskim
- nieprawidłowy mechanizm 
wywołanie triku 
(kontrrotacja).

Technika jazdy:
a) Dostrzegalne 
podstawowe błędy pozycji:
- frontalne ustawienie ciała
- nadmierne załamanie 
w stawach biodrowych 
(scyzoryk)
- nadmierne obciążenie 
tylnej nogi i odchylenie się 
(motorówka)
- skierowanie kolan do 
środka
- wysunięcie przedniego 
biodra
- itp.

b) podstawowe błędy 
mech. skrętu:
- mało widoczna 
kontrrotacja w trakcie 
inicjowania lub zakończenia 
skrętu
- brak widocznego 
bezpośredniego 
przekrawędziowania 
(występujące 
przekrawędziowanie 
pośrednie)
- nadmierne lub zbyt 
małe zastosowanie 
rotacji(w skręcie 
rotacyjnym) lub odciążenia 
NW zaburzające płynność 
przejazdu i czytelność 
mechanizmu skrętu
Freestyle:
- zachwiane, niestabilne 
lądowanie z podparcie 
się biodrem, jedną ręką 
pozwalające kontynuować 
odjazd triku 
- nie prawidłowe lądowanie 
- nie na płaską deskę
- brak odbicia przy skoku
- brak amortyzacji przy 
lądowaniu
- nieprawidłowy 
mechanizm wywołanie 
triku 

Technika jazdy:
a) ledwie dostrzegalne 
błędy pozycji nie 
wpływające na płynność 
przejazdu i wrażenie 
ogólne:
- ramiona zbyt szeroko lub 
za wąsko
- ramiona lekko wysunięte 
w przód
- zbyt duże lub zbyt małe 
wychylenie do środka 
skrętu zaburzające 
zakrawędziowanie deski
b) ledwie dostrzegalne 
podstawowe błędy mech. 
skrętu:
- przekrawędziowanie 
pośrednie
- zbyt długa jazda na 
krawędzie w skos stoku
- przesterowany skręt
zbyt duże lub zbyt małe 
wychylenie do środka

Freestyle:
- mało widoczne 
zachwiane, niestabilne 
lądowanie pozwalające 
kontynuować odjazd triku 
- mało widoczne błędy 
mechanizmu wywołania 
triku nie rzutujące na 
wrażenie ogólne
- w skokach na skoczni 
dodatkowy przyruch 
świadczący o wytrąceniu 
z równowagi ale 
nie wpływający na 
poprawność triku 
i lądowanie.

Wrażenie ogólne

9

8 8-7

Płynna jazda 
z widocznym 
mechanizmem 
skrętu 
i krawędziowaniem 
deski w skręcie.

7

6 6-5

Płynna ale nie 
pewna jazda 
z dostrzegalnym 
mechanizmem 
skrętu oraz 
z widocznym 
zakrawędziowaniem 
deski w jeździe 
w skos stoku 
i podczas 
inicjowania skrętu.

5

4 4-3

Jazda z widocznym 
zakrawedziowaniem 
deski tylko w jeździe 
w skos stoku oraz 
nie regularnymi 
skrętami 
z mało czytelnym 
mechanizmem 
skrętu.

3

2 2-1

1
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Pkt.
Wyjściowy wariant 
ewolucji 10 pkt.

od - 8,0 pkt. do – 5,0 pkt. 
(co 0,25 pkt.)

od - 5,0 pkt. do – 3,0 
pkt. (co 0,25 pkt.)

od - 3,0 pkt . do – 1,0 
pkt.  (co 0,25 pkt.)

od- 1,0 pkt. do 
-0,25pkt. (co 0,25 pkt.)

od + 0-,25 pkt. do 
+ 1,0 pkt. (co 0,25 
pkt.)

+ 1 pkt.

10 Skok z:
- rotacją w osi poziomej 3600 z grabem
- rotacją poziomą powyżej 3600

- rotacją w osi pionowej z grabem
- rotacją w kilku osiach.

Pełna, poprawna forma 
z bezbłędnie wykonaną 
każdą fazą skoku.
Spokojny najazd, 
wybicie ze stabilnym 
lotem i miękkim 
lądowaniem.
Płynna w pełni 
kontrolowana rotacja, 
przytrzymanie 
graba. Lądowanie 
z amortyzacją 
i spokojny odjazd triku.

- upadek w trakcie 
najazdu, wykonywania 
triku, przy lądowaniu tzn. 
podparcie się o podłoże 
pośladkami, plecami, 
kolanami lub dwoma 
rękoma uniemożliwiające 
kontynuację triku

- upadek przy lądowaniu 
tzn. podparcie się 
o podłoże pośladkami, 
plecami, kolanami 
lub dwoma rękoma 
uniemożliwiające 
kontynuację odjazdu 
triku;

 - nieprawidłowy 
mechanizm wywołanie 
triku;

- w skokach z rotacją 
niekontrolowane 
przekręcenie skoku 
podczas lądowania 
obrotem płaskim
- nieprawidłowy 
mechanizm wywołanie 
triku (kontrrotacja);

-zachwiane, 
niestabilne lądowanie 
z podparcie się 
biodrem, jedną 
ręką pozwalające 
kontynuować odjazd 
triku;

- nie prawidłowe 
lądowanie - nie na 
płaską deskę;

- brak odbicia przy 
skoku;

- brak amortyzacji 
przy lądowaniu;

- nieprawidłowy 
mechanizm 
wywołanie triku;

- mało widoczne 
zachwiane przy 
lądowaniu pozwalające 
kontynuować poprawny 
odjazd triku;

- mało widoczne błędy 
mechanizmu wywołania 
triku nie rzutujące na 
wrażenie ogólne;

- mało widoczny 
dodatkowy 
przyruch świadczący 
o wytrąceniu 
z równowagi ale 
nie wpływający na 
poprawność triku 
i lądowanie;

- wrażenie ogólne 
wykonywanego 
skoku; 
- ocena 
indywidualnego 
stylu;

- skok 
wykonany 
z najazdu 
tyłem 
(switch)

9 Skok z: 
- rotacją w osi poziomej do 3600 (3600 fr / bs)
- rotacją w osi pionowej 3600 (frontflip, backflip)
- półobrotem w osi poziomej 180o (180 o fr /bs) 
z grabem 

8 Skok z:
- zaawansowanym grabem i akcentem (bon, 
sfiffty itp.)
- półobrotem w osi poziomej 180o (180 o fr /bs) 

7 Skok z: 
- podstawowym grabem

6 Skok prosty

5

4

3

2

1

Wytyczne oceniania ewolucji freestylowych na MPI:
1. Skok na skoczni.
Ocenie jest poddana prezentacja poprawnego technicznie skoku na skoczni. 
Instruktor (zawodnik MPI) prezentuje skok, którego wykonanie ma dobrze opa-
nowane i jest wstanie wykonać poprawny pokaz demonstracyjny w większości 
przypadków. Im wyższy poziom zaawansowania triku tym wyżej punktowany 
poziom wyjściowy wariantu ewolucji. Skok można wykonać na dwóch skocz-
niach preferowanych dla odpowiedniej płci. 

Wymiary skoczni:
– Kobiety – skocznia mała, 2-4 m płaskiego za progiem – wykonanie skoku na większej 

skoczni (dla mężczyzn) podnosi poziom wyjściowego wariantu skoku o 1 pkt.
– Mężczyźni - skocznia średnia, 4-8m płaskiego za progiem – wykonanie skoku na 

mniejszej skoczni (dla kobiet) obniża poziom wyjściowego wariantu skoku o 1 pkt.
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Pkt.
Wyjściowy wariant 
ewolucji

od - 8,0 pkt. do – 5,0 pkt. 
(co 0,25 pkt.)

od - 5,0 pkt. do – 3,0 
pkt. (co 0,25 pkt.)

od - 3,0 pkt . do – 1,0 pkt.  
(co 0,25 pkt.)

od- 1,0 pkt. do -0,25pkt. 
(co 0,25 pkt.)

od + 0-,25 pkt. do + 1,0 
pkt. (co 0,25 pkt.)

+ 1 pkt.

10 - wejście na przeszkodę 
z rotacją w osi poziomej 
270o, 360o… (fr /bs)
- zejście z przeszkody 
z rotacją w osi poziomej 
270o, 360o… (fr /bs)

Pełna, poprawna 
forma z bezbłędnie 
wykonaną każdą 
fazą triku.
Spokojny 
najazd, wybicie 
ze stabilnym 
przejazdem (slidem) 
i miękkim zejściem 
z przeszkody.
Płynna w pełni 
kontrolowana 
rotacja. Lądowanie 
z amortyzacją 
i spokojny odjazd 
triku 

- upadek w trakcie 
najazdu, przy wejściu 
na przeszkodę, przy 
pokonywaniu przeszkody 
uniemożliwiający 
dalszą demonstrację 
triku, przy lądowaniu 
tzn. podparcie się 
o podłoże lub przeszkodę 
pośladkami, plecami, 
kolanami lub dwoma 
rękoma uniemożliwiające 
kontynuację triku;

- zejście z przeszkody 
w połowie jej długości;
- upadek przy 
zejściu z przeszkody 
podparcie się o podłoże 
pośladkami, kolanami 
lub dwoma rękoma 
uniemożliwiający odjazd 
triku;
- nieprawidłowy 
mechanizm wywołanie 
triku

- zejście z przeszkody za 
połową jej długości;
- zachwiane, niestabilne 
zejście z przeszkody po jej 
całym pokonaniu z podparcie 
się biodrem, jedną ręką 
pozwalające kontynuować 
odjazd triku 

- nieprawidłowy mechanizm 
wywołanie triku.

- mało widoczne błędy 
w trakcie pokonywania 
przeszkody nieznacznie 
wpływające na efektowność 
wykonywanego triku;
- mało widoczne zachwiane, 
niestabilne zejście 
z przeszkody po jej całym 
pokonaniu nie wpływające 
na płynność wykonania 
triku;
 
- mało widoczne błędy 
mechanizmu wywołania 
triku nie rzutujące na 
wrażenie ogólne

- wrażenie ogólne 
wykonywanego triku; 
- ocena indywidualnego 
stylu;

- trik wykonany 
z najazdu tyłem 
(switch);

9 - nose / tail sidle - 
zejściem na swoją nogę 
i przeciwną (fakie)
- wejście na przeszkodę 
z półobrotem w osi 
poziomej 180o (180 o fr 
/bs)
- zejście z przeszkody 
z półobrotem w osi 
poziomej 180o (180 o fr 
/bs)
- zejście z przeszkody 
z rotacją w osi pionowej 
3600 (frontflip, backflip)

8 - frontside boardslide - 
zejściem na swoją nogę 
i przeciwną (fakie)
- nose / tail press
 

7 - backside boardslide – 
zejściem na swoją nogę 
i przeciwną (fakie)

6 - fifty-fifty (50-50)

5

4

3

2

1

2. Przejazd (trik) przez przeszkodę (jibbing). 
Ocenie jest poddana prezentacja poprawnego technicznie przejazdu (triku) 
przez przeszkodę jibb`ową. Instruktor (zawodnik MPI) prezentuje trik, którego 
wykonanie ma dobrze opanowane i jest wstanie wykonać poprawny pokaz 
demonstracyjny w większości przypadków. Im wyższy poziom zaawansowania 
triku tym wyżej punktowany poziom wyjściowy wariantu ewolucji. Trik można 
wykonać na dwóch przeszkodach preferowanych dla odpowiedniej płci. 

Wymiary przeszkody:
– Kobiety – poziomy boks bez gap`u - długość 3-4 m, wysokość ≤ 0,6 m, szerokość ≈ 

0,5m; – wykonanie triku na większej przeszkodzie (dla mężczyzn) podnosi poziom 
wyjściowego wariantu triku o 1 pkt.

– Mężczyźni - poziomy lub skośny boks z gap`em - długość 4-6 m, wysokość ≤ 1,0 m, szero-
kość ≈ 0,35 m; – wykonanie triku na mniejszej przeszkodzie (dla kobiet)  

    obniża poziom wyjściowego wariantu skoku o 1 pkt.
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V. ORGANIZACYJNE ZASADY 
 FUNKCJONOWANIA SZKOŁY SNOWBOARDU

1. Dokumentacja
Dokumentację kursów i sprawozdawczość szkoła wykonuje w formie elektro-
nicznej (online z panelu administracyjnego szkoły na www.sits.org.pl) co, skut-
kuje że dane szkoły i dane przesłane do biura SITS są tożsame. Jedyny wyjątek 
stanowią deklaracje członkowskie SITS i zdjęcia uczestników przesyłane do biura 
SITS za pośrednictwem poczty poleconej.

Szkoły powinny zgłaszać i rozliczać kursy 
na bieżąco wg wytycznych regulaminowych. 

2. Obowiązki uczestnika i szkoły

Obowiązki uczestnika
1. dokonać wyboru szkoły do oczekiwanego poziomu szkolenia zgodnie z posia-

danymi przez szkole uprawnieniami,
2. dokonać zgłoszenia na szkolenie w wybranej szkole SITS 
3. wykonać czynności organizacyjne i finansowe polecone przez szkołę, 
4. zgłosić się na szkolenie i aktywnie uczestniczyć w kursie,
5. najpóźniej w 1 dniu rozpoczęcia kursu założyć profil zwykły na www.sits.org.

pl (prawy górny róg www- Stwórz Konto) oraz wypełnić dane osobowe wraz 
z dodaniem zdjęcia dla swoich potrzeb oraz potrzeb szkoły i SITS. Zdjęcie po-
winno spełniać wymogi dokumentu więc legitymacyjne , widoczna twarz, bez 
gogli. Legitymacje bez ww kryteriów nie będą drukowane. 

6. Wydany przez Szkołę Indeks Snowboardera jest dokumentem, powinien być 
ZAWSZE w nienagannym stanie, zniszczony Index traci ważność i Szkoła może 
odmówić wpisu. 

7. w przypadku ukończenia kursu instruktorskiego obowiązuje również wypeł-
nienie deklaracji członkowskiej SITS oraz opłaty składki rocznej 

Obowiązki szkoły
Aby zorganizować kurs z nadaniem stopnia szkoleniowego SITS (AI, I, IZ) należy: 
1. przed sezonem złożyć wniosek do biura SITS o udzielenie patronatu lub licen-

cji szkoleniowej na dany sezon a po przyznaniu patronatu lub licencji dokonać 
stosownych opłat

2. zgłosić kurs NAJPÓŹNIEJ tydzień przed planowanym wyjazdem w bazie da-
nych SITS i uzyskać zatwierdzenie kursu

3. przygotować kadrowo, merytorycznie i organizacyjnie realizację kursu
4. przeprowadzić kurs i końcowe egzaminy zgodnie z wytycznymi programowy-

mi i kadrowymi SITS 

5. dokonać wpisu do Indeksu potwierdzającego uzyskany stopień SITS
6. sporządzić sprawozdanie elektroniczne- protokół z efektów kursu dla SITS
7. dokonać rozliczenia finansowego z SITS
8. uzyskać zatwierdzenie wyników kursu przez SITS
9. W przypadku kursu instruktorskiego, przesłać do biura SITS deklaracje człon-

kowskie SITS wszystkich uczestników kursu, którzy zdali egzamin wewnętrz-
ny na koniec kursu, 

10. Złożyć sprawozdanie roczne posezonowe z przeprowadzonej działalności 
szkoleniowo-organizacyjnej najpóźniej do 31.05 każdego roku 

3. Obowiązki biura SITS

Przed sezonem
1. ogłosić terminy przyjmowania wniosków od szkół o patronaty i licencje
2. zorganizować przedsezonowe spotkanie licencjonowanych i patronackich 

szkół snowboardu
3. opracować i upublicznić wytyczne szkoleniowo-organizacyjne dla szkół pa-

tronackich i licencjonowanych na dany sezon

W trakcie sezonu
1. bieżąco zatwierdzać prawidłowo zgłoszone szkolenia i zrealizowane kursy
2. bieżąco potwierdzać faktury VAT i wszystkie wpłaty dokonywane przez szkoły 

Po sezonie
1. zweryfikować sezonowe sprawozdania szkół i dokonane z tego tytułu opłaty 
2. opublikować listy wyszkolonych w danym sezonie instruktorów i trenerów 

SITS
3. przygotować Informator Przedsezonowy i kalendarz akcji SITS

4. Instrukcje wypełniania protokołów, 
 składania wniosków i sprawozdań 

Zakładanie konta Szkoły w systemie SITS
1. strona internetowa www.sits.org.pl – Stwórz konto 
2. załóż profil Szkoły 
3. po zaakceptowaniu profilu uzupełnij dane dotyczące Twojej Szkoły, dodaj Logo 
4. w zakładce Kadra dodaj Instruktorów SITS (każdy Instruktor SITS ma profil 

w systemie SITS) 

Szkoła powinna mieć tylko jedno konto w systemie SITS!!!
Gdzie i jak złożyć wniosek o licencje/patronat
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1. strona internetowa www.sits.org.pl – logowanie na profil szkoły
2. w panelu wybrać -> Licencje i patronaty
3. w zakładce licencje i patronaty -> Złóż wniosek o licencję i patronat 

4. wybrać ODPOWIEDNI sezon, w którym licencja/patronat mają być przyznane
5. wybrać rodzaj licencji

6. napisać Planowane miejsca i formy szkolenia
7. zaznaczyć informację o reklamie w Informatorze przedsezonowym SITS 
8. wypełnić pole Osoba składająca wniosek 
9. „Wyślij wniosek”

JAK WYPEŁNIAĆ PROTOKOŁY

Zgłoszenie kursu

Pamiętaj! Zgłoś kurs najpóźniej tydzień przed planowaną datą !

1  strona internetowa www.sits.org.pl - logowanie na profil szkoły
2  w panelu wybrać -> Kursy
3  w zakładce Kursy -> Dodaj
4. wybrać ODPOWIEDNI sezon, w którym kurs ma być przeprowadzony
5. wypełnić odpowiednio wszystkie wymagane pola zgodnie z licencją SITS

Nie zaznaczaj kursów centralnych SITS 
6. Na koniec wybierz Kierownika oraz Kadrę , która BĘDZIE na kursie 
7. „Zapisz”

Wypełnianie protokołów z kursów

1  strona internetowa www.sits.org.pl - logowanie na profil szkoły
2  w panelu wybrać -> Kursy
3  w zakładce Kursy -> wybierz odpowiedni kurs -> dodaj uczestników kursu 

z systemu SITS - KAŻDY KURSANT POWINIEN MIEĆ ZAŁOŻONE KONTO 
SITS NAJPÓŹNIEJ PIERWSZEGO DNIA TWOJEGO KURSU!!!

4. po egzaminie otwórz wybrany z listy Kurs -> dodaj uczestników kursu-> przy 
wybranej osobie odznacz ZALICZENIE, wpisz OCENĘ -> Zapisz -> Zakończ kurs
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5. Kurs zmieni status na Oczekuje na zamknięcie 
6. Biuro SITS zamyka kurs , Twój kurs zmienia status na ZAMKNIĘTY

Jak wypełnić sprawozdanie z sezonu

1. strona internetowa www.sits.org.pl - logowanie na profil szkoły
2  w panelu wybrać -> Sprawozdania -> Dodaj 
3. wybrać ODPOWIEDNI sezon, z którego sprawozdanie ma być złożone, wypeł-

nić wszystkie wymagane pola, następnie Zapisz -> Wyślij sprawozdanie 

4. Sprawozdanie zmieni status na Oczekuje na zamknięcie 
5. Biuro SITS zamyka sprawozdanie, Twoje sprawozdanie zmienia status na ZAMKNIĘTE

Jak złożyć wniosek o legitymację IVSI

1. strona internetowa www.sits.org.pl - zakładka Materiały 

2  ściągnij Wniosek IVSI i Instrukcję składania wniosku o legitymację IVSI
3. wniosek zawiera również informację w przypadku duplikatu zgubionej legitymacji 

Jak uzyskać duplikat legitymacji

1  legitymacja Instruktora/Trenera SITS – zgłosić się bezpośrednio do biura SITS 
– biuro@sits.org.pl

2. zalogować się na konto w systemie SITS, sprawdzić dane i zdjęcie, 
3. dokonać stosownej opłaty wg cennika SITS 

W przypadku Indeksu Snowboardera I/II/III stopień – zgłosić się bezpośrednio 
do LSS/PSS która dany stopień wydała po wpisy ze szkoleń 
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5. SUGEROWANY ZAPIS OFERTY SITS / 
 Co powinna zawierać oferta szkoleń SITS 

1. Organizator szkolenia/ szkoła SITS zgodna licencją i szkoleniem 
2. KADRA szkoląca - stopnie / Kierownik wyszkolenia/ stopień 
3. Szkolenie SITS :wybór: klasy sprawności , Asystent Instruktora lub Instruktor SITS
4. Cena zgodna z obowiązującym cennikiem SITS
5. wytyczne /wymagania udziału dla uczestnika wg systemu SITS
6. zakres uprawnień kursanta po szkoleniu SITS
7. wydawany dokument:

a) klasy sprawności SITS - Indeks Snowboardera
b) Asystent Instruktora SITS - wpis do indeksu snowboardera przez SZKOŁĘ+ 

legitymacja SITS wydawana przez Biuro SITS
c) Instruktor SITS- wpis do indeksu snowboardera przez SITS + wpis z Egza-

minu Centralnego MPI przez Biuro SITS oraz legitymacja SITS wydawana 
przez Biuro SITS

UWAGA !!! Szkolenia na klasy sprawności to NIE Kurs Instruktorski , a potwierdze-
nie posiadanych umiejętności bez uprawnień szkoleniowych (stopnie szkoleniowe) 
natomiast szkolenie na Asystenta Instruktora, Instruktora to już kurs metodyczny.

6. INDEKS SNOWBOARDERA

Plastikowe legitymacje SITS odpowiadające klasom sprawności I, II i III zastąpił 
Indeks Snowboardera. Równolegle z Indeksem kursant zakłada konto Zwykłe 
w systemie SITS. Od tej pory cała ścieżka snowboardowa SITS zapisana jest w In-
deksie (stopnie, unifikacje oraz kursy fakultatywne, szkolenia). 

Indeks Snowboardera wydaje każda Szkoła SITS , w której kursant rozpoczyna 
szkolenie na stopnie sprawności SITS. Każdy kursant ma tylko JEDEN Indeks 
Snowboardera. 

Zniszczony indeks nie jest dokumentem !!! Kierownik szkolenia może odmówić 
wpisu do Indeksu. 

Zgubiony lub zniszczony Indeks należy zgłosić na biuro@sits.org.pl za zgubione, 
zniszczone wpisy do indeksu odpowiada KURSANT. 

Wpisy do Indeksu wydają Szkoły SITS, instytucje, osoby oraz szkoły odpowie-
dzialne za dodatkowe zajęcia fakultatywne a także Biuro SITS na kursach i kon-
ferencjach centralnych . Za wpisy w indeksie odpowiedzialny jest Kursant . Szko-
ła która wydaje Indeks powinna również wypełnić odpowiednie pola na 1 stro-
nie indeksu oraz w dalszych wydawanych stopniach i kursach. 

Szkoła zgłasza do Biura SITS zapotrzebowanie na Indeksy, które można odebrać 
we Wrocławiu lub otrzymać pocztą. 

Wypełnianie indeksu powinno być przez wszystkie strony czytelne .
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VI. REGULAMIN SZKOŁY SNOWBOARDU

Regulamin licencjonowanych/patronackich szkół 

1. Licencjonowana/Patronacka Szkoła Snowboardu jest samodzielnym pod-
miotem gospodarczym lub stowarzyszeniem zajmującym się nauczaniem 
i doskonaleniem snowboardu. 

2. Licencja/Patronat jest nadawana przez SITS na wniosek Komisji Szkół SITS. 
Licencja/Patronat może być zawieszona lub cofnięta po stwierdzeniu niepra-
widłowości, tj. naruszenia niniejszego REGULAMINU.

3. Licencja/Patronat jest nadawana odpłatnie, na bieżący sezon, na podstawie 
wniosku złożonego w terminie do 31 maja przez Szkoły.

4. Licencja/Patronat potwierdza posiadanie określonych warunków w realizacji 
szkolenia zapewniających prawidłowy poziom tego szkolenia.

5. Prawo do merytorycznej kontroli działalności Szkoły, ma Komisja Szkół 
Snowboardu w imieniu SITS  

Prawa licencjonowanych/patronackich szkół snowboardu

1. Prowadzenie zajęć w zorganizowanych formach oraz kursów indywidualnych 
zgodnie z uzyskaną zgodą.

2. Po zgłoszeniu do SITS i zrealizowaniu odpowiedniego kursu, Szkoła z Licencją 
może nadawać, w imieniu SITS, I, II, III stopień sprawności , przeprowadzać kurs 
na stopień Asystenta Instruktora oraz Instruktora SITS, dokonując wpisu do 
Indeksu Snowboardera. Szkoła z Patronatem, po zgłoszeniu do SITS i zreali-
zowaniu odpowiedniego kursu może nadawać, w imieniu SITS, I, II, III stopień 
sprawności oraz przeprowadzać kurs na stopień Asystenta Instruktora (po 
przeszkoleniu PRK) dokonując wpisu do Indeksu Snowboardera. 

3. Używanie w nazwie szkoły: Licencja/Patronat SITS oraz logotypów.
4. Dostęp do materiałów szkoleniowych i dydaktycznych SITS.
5. Promowanie działalności Szkoły w wydawnictwach SITS na specjalnych wa-

runkach ustalonych przez SITS  
6. Udział w akcjach promocyjnych współorganizowanych przez SITS lub firmy 

wspierające.
7. Możliwość drużynowego udziału w Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów SITS 
8. Możliwość organizowania dodatkowych zajęć fakultatywnych, szkoleń, do-

szkoleń dla Instruktorów SITS z zakresu wiedzy i umiejętności snowboardo-
wych ( wg ustalonego schematu zapisu). 

Obowiązki licencjonowanych/patronackich szkół snowboardu

1. Za formalną całość działalności szkoły snowboardu odpowiedzialny jest wła-
ściciel – kierownik szkoły. 

2. Za merytoryczną całość jakości szkolenia prowadzonego przez daną szkołę 
odpowiedzialny jest kierownik wyszkolenia szkoły. Sposób organizacji jego 
pracy (np. miejsce zamieszkania, dyspozycyjność) gwarantuje prawidłową 
realizację zadań w danym sezonie.

3. Kierownik wyszkolenia jest odpowiedzialny wobec SITS za przestrzeganie 
obowiązujących ustaleń, zapisów, regulaminów i reprezentowania SITS  

4. Kierownik szkoły zobowiązany jest w przypadku:
a) kursów na stopnie sprawności SITS – zgłosić kurs do SITS oraz wypełnić 

protokół po odbytym kursie,
b) kursy Asysytenta Instruktora SITS lub Instruktorskiego SITS - zgłosić kurs 

do SITS , wypełnić protokół po odbytym kursie, zebrać deklaracje człon-
kowskie SITS. Deklaracje członkowskie SITS powinny być wysłane pocztą 
na adres SITS.

c) zarówno kursy na stopnie sprawności SITS, kursy Asysytenta Instruktora 
SITS lub Instruktorskie SITS Kierownik szkoły powinien zgłosić najpóźniej 
7 dni przed planowanym kursem 

5. Kierownik szkoły Licencjonowanej/Patronackiej zobowiązany jest przez SITS 
do czytelnego i schludnego wypisywania wydawanych indeksów uczestni-
kom szkoleń SITS. 

6. Kierownik szkoły zobowiązany jest przez SITS do odpowiedniego doboru ka-
dry prowadzącej dane szkolenia
a) kursy na stopnie sprawności SITS prowadzone mogą być przez instrukto-

rów SITS, Trenerów SITS i Instruktorów Wykładowców,
b) kursy na Asystenta Instruktora SITS prowadzone mogą być przez Instruk-

torów Zawodowych , Trenerów SITS oraz Instruktorów Wykładowców, po 
zaliczeniu kursu przygotowawczego organizowanego przez SITS (szkole-
nie PRK)! Egzamin może się odbyć wyłącznie w obecności IW jako jedne-
go z członków Komisji Egzaminacyjnej, 

c) kursy na stopnie: Asystenta Instruktora SITS prowadzone mogą być 
przez Instruktora Zawodowego (Instruktora SITS wg “starego”systemu, 
tylko po szkoleniu PRK), stopień Instruktora SITS prowadzone przez IW 
samodzielnie lub Trenera SITS pod nadzorem IW, stopień Instruktora Za-
wodowego mogą prowadzić jedynie wyznaczeni IW- kurs centralny 

d) dopuszcza się prowadzenie kursu na stopnie instruktorskie przez Trenera 
SITS pod warunkiem zapewnienia przez Instruktora Wykładowcę stałego 
nadzoru nad kursem przy faktycznej obecności tego Instruktora Wykładow-
cy w ośrodku narciarskim, w którym odbywa się kurs w trakcie całego kursu.

7. Szkoła nie może świadczyć usług sprzecznych z interesami SITS. Szkoła Licen-
cjonowana może angażować się w charakterze podwykonawcy szkół, biur 
i innych instytucji pod warunkiem że nie mają one w swojej ofercie innych 
kursów na stopnie/ instruktora niż kursy SITS.

8. Właściciel – kierownik Szkoły Licencjonowanej zobowiązany jest dopilnować 
by we wszelkich materiałach promocyjnych i ofertach podwykonawców było 
jasno i czytelnie zawarte kto jest organizatorem szkolenia kto dokonuje nabo-
ru i jaka szkoła licencjonowana przeprowadza szkolenie specjalistyczne. Ofer-
ta elektroniczna powinna odsyłać na stronę szkoły licencjonowanej prowadzą-
cej szkolenia a oferta papierowa winna być opatrzona jej logotypem. Oferta 
winna być wysłana do KSS SITS w celach informacyjnych o danej współpracy.

9. Kierownik wyszkolenia obowiązkowo zobowiązany jest brać udział w corocz-
nym przedsezonowym spotkaniu Szkół SITS lub wyznaczyć swojego zastępcę. 

10. Szkoła ma obowiązek przestrzegania ustaleń SITS na dany sezon a w szcze-
gólności: systemu szkolenia, wytycznych nauczania, opłat i innych, zawar-
tych w Komunikacie Przedsezonowym (Informatorze) oraz przekazywanych 
szkołom na Kursokonferencjach.
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11. Szkoła ma obowiązek zgłosić kurs przez system szkoły SITS, wypełniając for-
mularz zgłoszeniowy najpóźniej na tydzień przed kursem i najpóźniej dwa ty-
godnie po kursie wypełnić protokół egzaminu i dokonać wymaganych opłat.

12. SITS ma prawo nie zaakceptować kursu jeśli nie spełnia on wymaganych kry-
teriów ilościowych na kursach metodycznych, tj Asystent Instruktora SITS, 
Instruktor SITS. Minimalna ilość osób na kursach: 
a) kurs na Asystenta Instruktora SITS 6 osób
b) kurs na Instruktora SITS 5 osób 

Kierowane jest to czynnikiem ekonomicznym oraz społecznym. Kursant uczy się  
również od innego kursanta. 

13. Szkoła Snowboardu zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedniej bazy te-
renowej i zaplecza techniczno-sprzętowego.

14. Szkoła ma obowiązek zatrudniania wyłącznie instruktorów z ważnymi upraw-
nieniami SITS 

15. Kierownik oraz cała kadra instruktorska szkół licencjonowanych/patronackich 
ma obowiązek stałej jazdy podczas prowadzonego szkolenia w kaskach!!! 

16. Szkoła ma obowiązek dokształcania zatrudnionych przez siebie instruktorów.
17. Kierownik wyszkolenia ma obowiązek kontroli instruktorów zatrudnionych 

w szkole 
18. Kierownik wyszkolenia ma obowiązek wydawania opinii i wystawiania za-

świadczeń z tytułu odbytej w szkole praktyki 
19. Szkoła zgłaszając / wypełniając protokół w systemie SITS musi zadbać aby 

wszystkie potrzebne dane były aktualne i uzupełnione.
20. Szkoła zobowiązana jest przez system SITS do sporządzenia sprawozdania 

z działalności szkoły za sezon w którym posiadała Licencję/Patronat, rozli-
czenia wszystkich protokołów oraz złożenia wniosku o nową licencję/ patro-
nat w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja  

Warunki otrzymania licencji/patronatu SITS

1. Kierownikiem wyszkolenia szkoły ubiegającej się o licencję jest instruktor-
-wykładowca SITS a szkoły ubiegającej się o patronat - instruktor wykładow-
ca, trener SITS lub instruktor SITS z aktualnie ważnymi uprawnieniami. Kie-
rownik wyszkolenia może pełnić tę funkcję wyłącznie w jednej szkole snow-
boardu. Wyjątek obejmuje Akademie Wychowania Fizycznego.

2. Szkoła powinna zatrudniać wyłącznie kadrę szkoleniową posiadającą aktual-
ne uprawnienia SITS do szkolenia.

3. Szkoła dysponuje technicznymi możliwościami do przeprowadzania szkole-
nia podstawowego (tyczki, kamera, odpowiednio zabezpieczony teren itp.).

4  Z chwilą zawieszenia szkole Licencji/Patronatu wszelkie poniesione opłaty 
przez szkołę za jego przyznanie nie będą zwracane. 

5. Po zrealizowaniu odpowiedniego kursu, szkoła może nadać, w imieniu SITS, 
odpowiednie stopnie sprawności oraz stopnie szkoleniowe SITS. 

6. Patronat SITS sprawowany jest za pośrednictwem Komisji Szkół Snowboardu. 
7. Warunkiem otrzymania Licencji/Patronatu przez szkołę jest uregulowanie 

do dnia 31 maja (ostatniego dnia składania wniosków) wszelkich płatności 
wobec SITS.

8  Wnioski o udzielenie Licencji/Patronatu składa się do 31 mają przez sys-
tem SITS na stosownym formularzu z załączeniem niezbędnych dokumen-
tów. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia wniosku jest pkt 8. Po wypełnieniu 
wszelkich formalności w systemie SITS widnieje status WNIOSEK ZAAKCEP-
TOWANY.

9. Po wypełnieniu wniosku o udzielenie Licencji/Patronatu Szkoła powinna prze-
słać link, prtsc lub pdf z informacją o wpisie w CENTRALNEJ EWIDENCJI I IN-
FORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (https://prod.ceidg.gov.pl) na 
biuro@sits.org.pl 

10. Opłatę za Licencję/ Patronat na przyszły sezon Szkoła zobowiązana jest 
uiścić do 30 września. Po tym terminie nieopłacone wnioski nie zostaną roz-
patrzone, ponowne rozpatrzenie złożonego wniosku będzie się wiązało z do-
datkową opłatą w wysokości 100 zł doliczaną do kwoty licencji/patronatu. 
Po opłaceniu wszelkich formalności w systemie SITS widnieje status WNIO-
SEK ZAAKCEPTOWANY I ZAMKNIĘTY. 

Sankcje związane z naruszeniem niniejszego Regulaminu i innych wytycznych 
wewnątrzorganizacyjnych SITS oraz zasady postępowania w takim przypadku

§1
Za nieprzestrzeganie przez Licencjonowane/Patronackie Szkoły Snowboardu 
niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek innych wytycznych wewnątrzorgani-
zacyjnych SITS, Komisja Szkół Snowboardu SITS, może w imieniu SITS stosować:

a) karę pisemnego upomnienia,
b) karę czasowego zawieszenia Licencji/Patronatu,
c) karę cofnięcia Licencji/Patronatu.

 §2
1. Kara może zostać zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu Licencjono-

wanej/Patronackiej Szkoły Snowboardu, która dopuściła się naruszenia re-
gulacji SITS.

2. Wysłuchania (rozpoczynania skierowaniem przez Komisję Szkół Snowboardu SITS 
do Szkoły żądania wyjaśnienia okoliczności związanych z dokonanym narusze-
niem regulacji SITS) dokonuje się od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu 

3  Wraz z żądaniem wyjaśnienia okoliczności związanych z dokonanym narusze-
niem, Komisja Szkół Snowboardu SITS wzywa Szkołę do zaprzestania naru-
szeń lub usunięcia ich skutków.

 
§3

1  O zastosowanej karze Komisja Szkół Snowboardu SITS zawiadamia Licencjo-
nowaną/Patronacką Szkołę Snowboardu na piśmie, wskazując rodzaj naru-
szenia regulacji SITS, datę dopuszczenia się tego naruszenia i uzasadniając 
nałożenie kary, a także informując Szkołę o prawie zgłoszenia sprzeciwu 
i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt Szkoły.

2. Kara nie może być zastosowana po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia 
wiadomości o naruszeniu regulacji SITS i po upływie 12 miesięcy od dnia do-
puszczenia się tego naruszenia.
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§4

1. Decyzję na temat zastosowania i rodzaju zastosowanej kary podejmuje Ko-
misja Szkół Snowboardu SITS, mając na uwadze w szczególności rodzaj na-
ruszenia regulacji SITS, stopień winy Szkoły i jej dotychczasową postawę, 
w tym stosunek do SITS.

2  O ile Komisja Szkół Snowboardu SITS nie postanowi, z uzasadnionych wzglę-
dów, inaczej, za:
a) naruszenie pkt 4, 9, 10, 11, 14 „Obowiązków licencjonowanych/patronac-

kich szkół snowboardu” będzie stosowana kara pisemnego upomnienia,
b) naruszenie pkt 6, 7 ,8, 13 „Obowiązków licencjonowanych/patronackich 

szkół snowboardu” będzie stosowana kara czasowego zawieszenia lub 
cofnięcia Licencji/Patronatu.

3. Wskazaniem do zastosowania przez Komisję Szkół Snowboardu SITS łagod-
niejszej kary lub odstąpienia od jej wymierzenia może być to, że Szkoła, nie-
zwłocznie po otrzymaniu od SITS żądania zaprzestania naruszeń lub usunięcia 
skutków dokonanego naruszenia, zaprzestanie naruszeń lub usunie ich skutki.

4. Wskazaniem do zastosowania przez Komisję Szkół Snowboardu SITS surow-
szej może być wyjątkowo negatywny stosunek Szkoły do SITS lub to, że dane 
naruszenie jest kolejnym naruszeniem regulacji SITS.

 
§5

1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem regulacji SITS lub jest 
nieuzasadnione albo rodzaj zastosowanej kary jest niewspółmierny do cha-
rakteru naruszenia, Szkoła może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia jej 
o ukaraniu wnieść umotywowany sprzeciw. 

2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Rewizyjnej SITS za pośrednictwem Komisji 
Szkół Snowboardu SITS.

3. Komisja Szkół Snowboardu SITS przekazuje sprzeciw do Komisji Rewizyjnej 
SITS w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, chyba że w tym czasie uzna go 
za uzasadniony i uwzględni. Nieprzekazanie przez Komisję Szkół Snowboar-
du SITS sprzeciwu do Komisji Rewizyjnej SITS w ciągu 14 dni od dnia jego 
otrzymania jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

4. Komisja Rewizyjna SITS rozpoznaje sprzeciw w terminie 30 dni od dnia jego 
otrzymania i w tym czasie wydaje decyzję w przedmiocie jego uwzględnienia 
lub oddalenia oraz przekazuje ją do Szkoły.

5. Niewydanie przez Komisję Rewizyjną SITS decyzji, o której mowa w ust  4 
lub nieprzekazanie jej do Szkoły w terminie jest równoznaczne z uwzględnie-
niem sprzeciwu 

6. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
 

§6
Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt 
Szkoły po dwóch latach nienagannego funkcjonowania w strukturze SITS. Ko-
misja Szkół Snowboardu SITS może, z własnej inicjatywy, uznać karę za niebyłą 
przed upływem tego terminu.

VII.  REGULAMIN MISTRZOSTW
 POLSKI INSTRUKTORÓW SITS

1. Cel Zawody służą doskonaleniu poziomu technicznego, integracji kadry 
szkoleniowej SITS, wyłonieniu najlepszych technicznie instruktorów.

2. Organizator: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu.
3. Termin i miejsce: 11–12 marca 2023 r., Zieleniec, biuro – „Stodoła” za pen-

sjonatem Absolwent; zawody – stok nr 6

 otwarcie zawodów – sobota, godziny poranne 

 slalom gigant – sobota, godziny przedpołudniowe

 freestyle – sobota, godziny popołudniowe

 jazda techniczna – niedziela, godziny przedpołudniowe

 zakończenie zawodów – niedziela, godziny popołudniowe

4.  Konkurencje:
Jazda sportowa – slalom gigant – trasa przejazdu składająca się przynajmniej z 15 
bramek – czas mierzony elektronicznie (fotokomórka) – na tej samej trasie prze-
jazdu rywalizują kobiety i mężczyźni w osobnych kategoriach – wynikiem końco-
wym rywalizacji jazdy sportowej jest suma czasów z dwóch przejazdów lub czas po 
pierwszym przejeździe (zależnie od warunków pogodowych) – w pierwszym prze-
jeździe kolejność startowa wg wcześniej rozlosowanych nr startowych, najpierw 
kobiety następnie mężczyźni – do drugiego przejazdu kwalifikuje się 25 mężczyzn 
i 15 kobiet z najlepszymi czasami z pierwszego przejazdu – w drugim przejeździe 
kolejność startowa zostaje odwrócona po uwzględnieniu wyników z pierwszego 
przejazdu – najpierw startują kobiety od 15 do 1 miejsca, następnie mężczyźni od 
25 do 1 miejsca – zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego przejazdu 
zajmują miejsca wg czasów z 1go przejazdu (mężczyźni powyżej 25 miejsca, nato-
miast kobiety powyżej 15 miejsca)

Jazda techniczna (techniki zostaną wylosowane w trakcie ceremonii otwarcia 
zawodów i podane do wiadomości startujących)

Losowanie dokonane zostanie wg klucza: Techniki ślizgowe przodem – jedna 
z technik z I-III stopnia systematyki Techniki cięte przodem – jedna z technik 
z I-III stopnia systematyki śmig – jedna z technik: śmig ślizgowy lub śmig cięty 
jazda tyłem (switch) – jedna z technik: skręt ślizgowy lub cięty tyłem Wynikiem 
końcowym jazdy technicznej jest suma uzyskanych punktów za demonstracje 
wybranych technik. Skala punktacji zawiera się w przedziale 0-10 pkt. za każdą 
technikę. Komisje oceniające składają się z 2 sędziów w tym przewodniczącego 
komisji oraz sekretarza komisji, którego zadaniem jest zapisywanie uzyskanych 
punktów na protokole zbiorczym i indywidualnym protokole każdego zawod-
nika. Indywidualny protokół zawodnik otrzymuje w biurze zawodów wraz z nu-
merem startowym i po zakończeniu jazdy technicznej winien go oddać do biura 
zawodów pod groźbą dyskwalifikacji. Każdy zawodnik po przejeździe wybranej 
techniki otrzymuje wpis z uzyskanym wynikiem do swojego indywidualnego 
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protokołu przez sekretarza komisji oceniającej daną technikę. Oceny uzyskane 
za przejazd będą ogłaszane na bieżąco przy pomocy kart z ocenami (duże znacz-
niki z ocenami) lub megafonu, zależnie od warunków pogodowych.

Freestyle - Skok na średniej wielkości skoczni dla kobiet tj. 2-4m odcinka płaskie-
go za progiem dla mężczyzn tj. 4-8m odcinka płaskiego za progiem Dopuszcza się 
wykonanie 2 skoków w dowolnym odstępie czasowym. Dopuszcza się wykonanie 
skoku przez kobiety na większej skoczni, wówczas prezentowana ewolucja zysku-
je dodatkowo jeden punkt (+1 pkt). Dopuszcza się wykonanie skoku przez męż-
czyzn na mniejszej skoczni, wówczas prezentowanej ewolucji ujmowany jest jeden 
punkt (-1 pkt). Dopuszcza się wykonanie 2 skoków po 1 na każdej skoczni, z czego 
wynik najlepszego skoku zostanie uwzględniony w rywalizacji. 
Przejazd po przeszkodzie jibbowej (box) o średniej wielkości - dla kobiet tj. dłu-
gość 3-6m; szerokość do 0,5m; wysokość do 1m - dla mężczyzn tj. długość 4-8m; 
szerokość do 0,5; wysokość do 1m Dopuszcza się wykonanie 2 przejazdów w do-
wolnym odstępie czasowym. Dopuszcza się wykonanie tricku przez kobiety na 
większej przeszkodzie, wówczas prezentowana ewolucja zyskuje dodatkowo 
jeden punkt (+1 pkt). Dopuszcza się wykonanie tricku przez mężczyzn na mniej-
szej skoczni, wówczas prezentowanej ewolucji ujmowany jest jeden punkt (-1 
pkt). Dopuszcza się wykonanie 2 przejazdów po 1 na każdej z przeszkód, z czego 
wynik najlepszego przejazdu zostanie uwzględniony w rywalizacji. 
Skala punktacji zawiera się w przedziale 0-10 pkt. Komisje oceniające składają 
się z 3 sędziów w tym przewodniczący komisji oraz sekretarza komisji, którego 
zadaniem jest zapisywanie uzyskanych punktów na protokole zbiorczym i in-
dywidualnym protokole każdego zawodnika. Indywidualny protokół zawodnik 
otrzymuje w biurze zawodów i po zakończeniu rywalizacji freestyle winien go 
oddać do biura zawodów pod groźbą dyskwalifikacji. Każdy zawodnik po wyko-
naniu ewolucji otrzymuje wpis z uzyskany wynikiem do swojego indywidualnego 
protokołu przez sekretarza komisji oceniającej daną ewolucję. Oceny uzyskane 
za przejazd lub skok będą ogłaszane na bieżąco przy pomocy kart z ocenami 
(duże znaczniki z ocenami) lub megafonu, zależnie od warunków pogodowych.

5. Zasady uczestnictwa 
W zawodach mają prawo uczestniczyć Instruktorzy SITS (stary system), Instruk-
torzy SITS, Instruktorzy zawodowi, Instruktorzy Sportu SITS, Asystenci Trene-
ra SITS, Trenerzy SITS oraz absolwenci kursów instruktorskich organizowanych 
przez SITS, dla których start w MPI jest egzaminem. Do zawodów przystąpić 
mogą tylko w/w, posiadający AKTUALNE uprawnienia oraz opłacone składki. 
Uczestnicy zawodów dojeżdżają i mieszkają na własny koszt, startują na wła-
sne ryzyko. Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we 
własnym zakresie. Opłata startowa – 100 pln (start w zawodach, nr startowy 
<bezzwrotny>, ciepły posiłek). Zawodnik startujący bez kasku oraz stwarzający 
niebezpieczne sytuacje będzie bezwzględnie DYSKWALIFIKOWANY.

6. Zgłoszenia
Przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie droga elektroniczną przez formularz zgło-
szeniowy na www.sits.org.pl. Lista zgłoszonych zawodników, wśród których zo-
staną rozlosowane nr startowe zostanie zamknięta na 3 dni przed planowanymi 
zawodami. Każdemu zawodnikowi zgłaszającemu się po tym terminie zostanie 
przydzielony kolejny nr startowy (bez losowania) wg kolejności zgłoszenia. Od-

biór nr startowych w godzinach wieczornych (zostaną podane do wiadomości) 
w dzień poprzedzający zawody oraz w godzinach porannych w dniu rozpoczęcia 
zawodów w biurze zawodów.

7. Program zawodów – punktacja
Na program zawodów składa się trójbój: jazda techniczna – 4 ewolucje – rezul-
tatem jest suma punktów uzyskanych za poszczególne ewolucje; freestyle – 2 
ewolucje - rezultatem jest suma punktów uzyskanych za poszczególne ewolu-
cje; jazda sportowa – slalom gigant – rezultatem jest czas jednego lub dwóch 
przejazdów zależnie od warunków pogodowych. Wynikiem trójboju jest suma 
miejsc. W przypadku równej sumy miejsc o kolejności decyduje lepszy rezul-
tat jazdy technicznej. Obowiązuje podział zawodników na dwie grupy: kobiety 
i mężczyźni. Kolejność startu: jazdy technicznej – kolejność dowolna; freesty-
le - kolejność dowolna; jazda sportowa – kolejność w pierwszym przejeździe: 
pierwsza 20-tka mężczyzn oraz pierwsza 10-tka kobiet – startuje wg numerów 
startowych ROZSTAWIONYCH* wg wyników z MPI 2019; w dalszej kolejności 
startują zawodnicy wg rozlosowanych nr startowych; w pierwszej kolejności 
startują kobiety następnie mężczyźni, w drugim przejeździe kolejność odwró-
cona wg miejsc uzyskanych w pierwszym przejeździe (15 najlepszych kobiet i 25 
najlepszych mężczyzn).

8. Nagrody
Dyplomy i nagrody zależne za od uzyskania sponsoringu. Nagrody uzyskują zwy-
cięzcy grup w końcowej klasyfikacji. Zwycięzcy trójboju w każdej kategorii (ko-
biety i mężczyźni) przysługuje tytuł Mistrza Polski Instruktorów danego roku. 
Dodatkowo, w kategorii kobiet oraz mężczyzn wyłoniony zostaje: Najlepszy 
technik, Najlepszy freestylowiec, Najlepszy alpejczyk.

9. Sędziowanie
Zawody sędziują Wykładowcy SITS bądź inne osoby powołane przez SITS (in-
struktorzy SITS, trenerzy i trenerzy master SITS)

10. Protesty
Można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów. Warun-
kiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 1000 pln. Ka-
ucja zostanie zwrócona po uznaniu protestu.

11. Organizator
Organizacja zawodów bazuje na pracy społecznej. Niezbędne koszty organizacji 
pokrywane są ze środków własnych SITS. Zwracamy uwagę wszystkich instruk-
torów, że wyniki zawodów stanowią także kryterium kwalifikacyjna na stopień 
Wykładowcy SITS.

12. Klasyfikacja Szkół SITS – od MPI 2018!!! NOWOŚĆ
Zgłoszenia imiennej listy instruktorów reprezentujących szkołę dokonuje kie-
rownik szkoły na adres swiety@sits.org.pl nie później niż na 3 dni przed rozpo-
częciem zawodów. Zgłoszenie przez szkołę nie zwalnia instruktora z obowiązku 
samodzielnego zgłoszenia się do zawodów przez formularz internetowy. Każdy 
instruktor może reprezentować tylko jedną szkołę. W klasyfikacji będą brane 
pod uwagę kobiety i mężczyźni. Instruktorzy reprezentujący szkołę winni praco-
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wać w danej szkole min. 3 tygodnie w sezonie rozgrywania MPI. Każda LSS i PSS 
może zgłosić dowolną ilość uczestników. Klasyfikacja będzie ustalana na podsta-
wie wyników 4 najwyżej sklasyfikowanych instruktorów (2 mężczyzn i 2 kobiety) 
z danej szkoły. Jeśli szkoła zgłosi mniej niż 4 zawodników będzie klasyfikowana 
za szkołami które wystąpią w pełnym składzie (minimum 4 instruktorów).
Decydować będzie suma miejsc 4 uczestników w klasyfikacji generalnej po trój-
boju. W przypadku remisu decydować będzie miejsce kolejnego uczestnika itd.

Nagrody:
1 miejsce 
– puchar, reklama w informatorze na nadchodzący sezon, zwolnienie z opłaty 
za licencję/patronat w nadchodzącym sezonie

2 miejsce 
– reklama w informatorze na nadchodzący sezon, 50% opłaty za licencję/patro-
nat w nadchodzącym sezonie

3 miejsce 
– reklama w informatorze na nadchodzący sezon

VIII. DRUKI

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA
DO STOPNIA INSTRUKTORA WYKŁADOWCY SITS 

1. Imię i Nazwisko                                                                             

2. Data urodzenia                                                                              

3. Adres zamieszkania (z kodem)                                                            

4. Numer telefonu                                                                             

5. Adres e-mail                                                                                  

6. Rok uzyskania stopnia instruktorskiego IR                 IS                         

7. Termin ważności ostatniej unifikacji                                                    

8. Staż szkoleniowy wg aktualnych wymagań z potwierdzeniem                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

9. Wyniki w Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów 

i Trenerów w ostatnich 3 latach wg aktualnych wymagań 

- rok i miejsce zawodów                                                                      

 - pkt.( ilość / średnia / miejsce)                                                              

 - czas ( czas przejazdu / % do zwycięzcy / miejsce)                                      

 - miejsce ogółem                                                                              

10. Opinia jednostki zgłaszającej:                                                           

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

(data pieczątka, podpis)
 

Prosimy wypełniać komputerowo, maszynowo lub pismem blokowym
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EWIDENCJA PRZEBIEGU STAŻU KANDYDATA 
NA STOPIEŃ IW SITS

Przyjęcie w poczet kandydatów:

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Udział w kursokonferencjach i zawodach (data, wynik)                                

                                                                                                                                                      

Kontraktowe kursy stażowe – ocena:

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Praca przydzielona w dniu:                                                                  

Temat:                                                                                            
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Promotor                                                                                        

Data złożenia gotowej pracy:                                                               

Recenzent – ocena:                                                                           

Data i ocena obrony pracy:                                                                   

Data przyznania i nr legitymacji IW:                                                        

Dodatkowe uwagi o przebiegu kandydatury                                            

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Każdy wpis do ewidencji opatrzyć datą, nazwiskiem i podpisem

pieczęć nagłówkowa dnia                                 
jednostki organizacyjnej
BIURO SITS

ZGŁOSZENIE WYPADKU

Zawiadamiam, że w dniu             o godz.          , miejsce                           , 
miał miejsce wypadek.

Krótki opis wypadku, przyczyny i skutki                                                  

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Dane osobowe instruktora:

Imię i nazwisko.                                                                                

Stopień / nr licencji                                                                            

ur                                   zam                                                          

telefon kontaktowy                                                                           

Dane osobowe osoby poszkodowanej (ucznia):

Imię i nazwisko.                                                                                

ur                                   zam                                                          

telefon kontaktowy                                                                           

Dane sprawcy wypadku:

Imię i nazwisko.                                                                                

Stopień / nr licencji                                                                            

ur                                   zam                                                          

telefon kontaktowy                                                                           

Dane świadka:

Imię i nazwisko.                                                                                

ur                                   zam                                                          

telefon kontaktowy                                                                           

                                           
(podpis zgłaszającego)
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KARTA OPISU ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
DLA INSTRUKTORÓW SITS 

Nazwa zajęć:                                                                                    

Suma Godzin:                                                                                    

Koszt dla jednego uczestnika:              co obejmuje cena                           

Minimalna/maksymalna liczba uczestników:                                             

Miejsce realizacji:                                                                              

Sugerowany Termin:                                                                          

Wymagania Wstępne:                                                                        

Podmiot Prowadzący:                                                                        

Osoba odpowiedzialna za program:                                                        

Osoby prowadzące zajęcia:                                                                  

Imie i Nazwisko:                                                                                

Kwalifikacje:                                                                                     

                                                                                                                                                      

Cele i zadania zajęć:                                                                           

                                                                                                    

Warunki zaliczenia zajęć:                                                                     

Aktywne uczestnictwo w zajęciach                                                         

                                                                                                    

Uzyskane kwalifikacje:                                                                        

Certyfikat ukończenia doszkolenia Instruktora SITS, wpis do Indeksu              

158 INFORMATOR SITS  2021/2022 159 INFORMATOR SITS  2021/2022

Aplikacja 
Mobilna SITS

Aplikacja Mobilna SITS powstała już 
ponad rok temu, jednak jej bardzo 

ograniczona funkcjonalność wstrzymała 
nas z upowszechnianiem jej w środowisku 
instruktorskim. Podobnie jak ze stronami 
www, okres lockdown’u  oraz wakacje wy-
korzystaliśmy na „ulepszenie” aplikacji, aby 
spełniała nasze oczekiwanie. 

Celem głównym zainstalowania i  po-
siadania aplikacji SITS jest szybki dostęp 
do najważniejszych informacji o  swoich 
uprawnieniach (nr legitymacji, data ważności 
uprawnień, data ważności ubezpieczenia 
OC), bezpośredni dostęp do publikowanych 
przez SITS komunikatów a przede wszystkim 
uznanie aplikacji (a w jej ramach powiadomień 
PUSH) jako swego rodzaju „przypominacza” 
o najważniejszych wydarzeniach, terminach.

Aplikacja dostępna jest zarówno na urzą-
dzeniach z  systemem Android, jak i  Ios. 
Pobrać aplikację za darmo może każdy, 
jednak aby można się było zalogować, na-
leży posiadać założony wcześniej profil na 
stronie www.sits.org.pl

SZKOŁY Z  LICENCJĄ SITS

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 
kierownik wyszkolenia: dr Piotr Kunysz
kierownik szkoły: dr Piotr Kunysz 
51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
mobile: 604 615 856 
www.awf.wroc.pl, mail: piotr.kunysz@awf.wroc.pl
Prowadzone szkolenia snowboardowe: szkolenie na poziomie podstawowym,  
średniozaawansowanym i  zaawansowanym w ramach obozów zimowych  
oraz specjalizacji instruktorskich. Szkolenie na stopnie SITS. 
Regiony: Austria, Polska

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W  KATOWICACH
kierownik wyszkolenia: IW Krzysztof Traczyk
kierownik szkoły: Krzysztof Traczyk
40-065 Katowice ul. Mikołowska 72A, tel. 508146103
www.awf.katowice.pl, k.traczyk@awf.katowice.pl
Prowadzone szkolenia: szkolenie podstawowe, obóz szkoleniowy dla studentów, 
szkolenie snowboardowe na stopnie SITS (I–III), kurs Asystenta Instruktora SITS,
kurs Instruktora SITS; Szkolenie kierunkowe freestyle, szkolenie dla kandydatów  
na kurs instruktora zawodowego SITS.
Miejsce realizacji szkoleń: Beskid Śląski, Tatry i Podhale, Austria, Włochy, Francja

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
kierownik wyszkolenia: dr Michał Staniszewski
kierownik szkoły: dr Michał Staniszewski
Marymoncka 34, Warszawa, 00-968
tel. 22 834 04 31 wew. 227
www.awf.edu.pl, michal.staniszewski@awf.edu.pl 
Prowadzone szkolenia snowboardowe: szkolenie na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym 
i  zaawansowanym w ramach obozów zimowych oraz specjalizacji instruktorskich dla studentów AWF 
Warszawa. Szkolenie na stopnie SITS, na stopień Asystenta Instruktora SITS i  Instruktora SITS.
Regiony: Polska, Czechy

AKADEMICKA SZKOŁA NARCIARSTWA I  SNOWBOARDU
kierownik wyszkolenia: Jakub Kowalski
kierownik szkoły: Jakub Kowalski
54-317 Wrocław, ul. Sarbinowska 43/8
57-340 Duszniki Zdrój, Zieleniec 71, tel. 502 327 009
http://www.szkola-akademicka.pl, asnakademicka@gmail.com
Prowadzone szkolenia: szkolenie podstawowe, obozy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, kursy grupowe, 
szkolenia na stopnie sprawności technicznej SITS, szkolenie sportowe, szkolenia freestylowe, szkolenie dla 
kandydatów na kurs instruktorski, rozjeżdżanie przedsezonowe dla instruktorów. 
Regiony: Kotlina Kłodzka (Zieleniec), Austria, Włochy
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Test Teoretyczny ONLINE

Tak, dokładnie tak! Udało 
nam się zrealizować pomysł 

dyskutowany już prawie 2 lata. 
Mamy gotowy TEST Teoretycz-
ny Online na stopień Asystenta 
Instruktora oraz Instruktora SITS, 
który usprawni przeprowadza-
nie egzaminów teoretycznych, 
będzie wystandaryzowany i rze-
telnie sprawdzający opanowane 
wiadomości. Trzeba się będzie 
więc do niego naprawdę dobrze 
przygotować!

Będzie on przeprowadzany na 
wszystkich kursach od sezonu 
2020/2021. Szczegóły każdo-
razowo będzie podawał i  tłu-
maczył Instruktor prowadzący 
Egzamin, jednak ogólne zasady 
są następujące:
•  do egzaminu przystąpić 

może tylko osoba 
posiadająca profil SITS 
i przypisana do danego 
(realizowanego kursu)

•  egzamin uruchamia (w dniu 
jego przeprowadzenia) 
Instruktor prowadzący

•  egzamin można wykonać 
zarówno na komputerze, 
jak i  smartfonie

•  egzamin trwa 30 minut
•  system z puli 300 pytań, 

podzielonych na 5 sekcji 
(po 60 pytań) losuje 
każdorazowo zdającemu 
30 pytań (po 6 z każdej 
sekcji); każdy uczestnik 
egzaminu na sali ma 
wylosowane INNE pytania!

•  z czterech odpowiedzi na 
każde pytanie prawidłowa 
jest TYLKO jedna 
odpowiedź

•  pytania zawierają tekst, 
czasami zdjęcie, a czasami 
materiał video

•  czas na udzielenie 
odpowiedzi na każde 
pytanie to 1 minuta!

•  nie ma możliwości 
powrotu do pytań 
poprzednich

•  po zakończeniu testu 
(kliknięciu ikonki zakończ 
– przed czasem) lub 
upłynięciu czasu 30 minut, 
automatycznie ukazuje 
się WYNIK podany 
w % oraz informacja 
o POZYTYWNYM lub 
NEGATYWNYM wyniku 
egzaminu;

•  wynik egzaminu 
automatycznie 
przypisywany jest 
do profilu zdającego

•  zdający po zakończeniu 
egzaminu ma możliwość 
„wglądu” w pytania, 
na które odpowiedział 
błędnie (dodatkowa 
funkcja edukacyjna)

•  egzamin można poprawiać 
po upływie 7 dni, po 
wcześniejszym umówieniu 
się z  Instruktorem 
prowadzącym egzamin!

Mamy wielką nadzieję, iż taka 
forma przeprowadzania egza-
minów teoretycznych spotka 
się z  pozytywnym odbiorem, 
zarówno prowadzących egza-
miny, jak i  zdających. 
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Zapraszamy do regularnego 
odwiedzania adresu 

www.sits.org.pl 
celem śledzenia bieżących 
informacji szkoleniowych! 
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