IV PUCHAR ZAKOPANEGO AMATORÓW
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
GS w sezonie 2016/2017
REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY
• Zakopiańskie Centrum Kultury www.zakopane.pl e-mail:
office@promocja.zakopane.pl
• Dorado Sp. z o.o. www.szymoszkowa.pl e-mail:zawody@szymoszkowa.pl
• Harenda Wyciągi Sp. z o.o. www.harendazakopane.pl e-mail:
biuro@harendazakopane.pl
• Polskie Koleje Linowe SA www.pkl.pl e-mail: marketing@pkl.pl
II. CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach,
integracja środowiska narciarskiego, podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego oraz
promowanie Zakopanego jako zimowego centrum regionu.
III. ZGŁOSZENIA, ZAPISY I OPŁATY STARTOWE
Lista zgłaszających się zawodników na bieżąco będzie publikowana na stronie internetowej
Pucharu Zakopanego:
www.zakopane.pl/puchar-zakopanego/4-puchar-zakopanego-w-narciarstwie-alpejskim-20162017.
1. Aby znaleźć się na liście startowej Pucharu Zakopanego,
należy w ustalonym terminie:
a) wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line,
b) wnieść opłatę startową.
Liczba miejsc jest ograniczona, o kwalifikacji do zawodów decyduje kolejność
zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.
2. Zapisy on-line przyjmowane są do ostatniego czwartku przed każdą edycją pod warunkiem
wolnych miejsc.
3. Opłatę startową należy wpłacać na konto:
Zakopiańskiego Centrum Kultury
ul. Kościeliska 7
34-500 Zakopane
nr: 92 1240 5136 1111 0010 6718 0225
4. W tytule wpłaty należy zamieścić: PZ, Imię, Nazwisko, datę zawodów
(np. PZ, Michał Kowalski, 14.01,15.01, 19.02, 25.02).
Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.
Opłata nie zawiera kosztów wyciągu.
5. Opłata jednorazowa dokonana on-line na wszystkie 4 edycje wynosi 200 zł, powinna
wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej 4 dni przed datą odbywania się pierwszych
zawodów.
Osoba dokonująca jednorazowej wpłaty na wszystkie edycje on-line do dnia
03.01.2017 zyskuje pamiątkowy prezent – czerpak PZ i możliwość wygrania nagród

dodatkowych fundowanych przez poszczególne stacje narciarskie (4 bezpłatne karnety
jednodniowe na wyciągi stacji narciarskich organizujących zawody do odbioru 1 dnia
zawodów).
6. Opłata jednorazowa dokonana on-line na jedne zawody wynosi 60 zł, powinna wpłynąć na
konto Organizatora najpóźniej 4 dni przed datą odbywania się zawodów.
7. Opłata jednorazowa na wszystkie edycje zawodów w dniu pierwszych zawodów
(14.01.2017) wynosi 220 zł, przyjmowana będzie wyłącznie gotówką w biurze zawodów.
8. Opłata w dniu zawodów za jedne zawody wynosi 70 zł i przyjmowana będzie wyłącznie
gotówką w biurze zawodów.
9. W opłacie zawarte są:
- zniżka na wyciąg w dniu zawodów,
- posiłek regeneracyjny,
- pamiątkowy medal,
- pamiątkowy dyplom,
- podstawowa obsługa medyczna,
- gorąca herbata,
- nagrody dla najlepszych w zawodach i całym cyklu PZ,
- możliwość wygrania nagrody specjalnej Peugeot SUV 3008
z regulaminem),
- opłata do MPA PZN (zawody III i IV),
- pamiątkowy prezent PZ (zgodnie z Us III Pk. 5),
- powitalny poczęstunek na afterparty,
- ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

(zgodne

10. Uwaga: organizator ustala limit startujących w jednych zawodach na 250 osób i może
zamknąć przyjmowanie zgłoszeń po osiągnięciu tej liczby.
IV. MIEJSCE I TERMINY POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI
1. Stacja Narc. Pol. Szymoszkowa 14.01.2017 slalom gigant
2. Stacja Narc. Pol. Szymoszkowa 15.01.2017 slalom gigant
3. Stacja Narc. Kasprowy Wierch 18.02.2017 slalom gigant (zaliczany do punktacji
MPA)
4. Stacja Narc. Harenda 25.02.2017 slalom gigant (zaliczany do punktacji MPA)
5. Stacja Narc. Harenda GS FINAŁ o nagrodę specjalną

samochód SUV Peugeot 3008
6. Uroczyste rozdanie nagród i zakończenie
IV PUCHARU ZAKOPANEGO AMATORÓW 25.02.2017
V. SPOSÓB I ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN.
2. Zgodnie z regulaminem PZN nie stosuje się łączenia grup wiekowych.
3. Kolejność startu w I przejeździe - pierwszych 15-stu zawodników w każdej grupie
wiekowej zostaje ustalona na podstawie losowania i rankingu po kolejnej edycji. Pozostali
zawodnicy startują wg kolejności zgłoszeń na liście startowej.
Kolejność startu w II przejeździe - pierwsza 15-stka odwrócona, dalej wg uzyskanych czasów
z I przejazdu.

4. Wynik każdej edycji stanowi suma czasów dwóch przejazdów (organizator zastrzega sobie
możliwość ograniczenia zawodów do jednego przejazdu).
5. Zawody odwołane mogą ulec przesunięciu na inny termin, który zostanie podany
w specjalnym komunikacie na stronach www.
6. Zasady rozegrania i uczestnictwa w dodatkowej finałowej konkurencji o nagrodę specjalną
przedstawione są w załączniku do niniejszego regulaminu.
VI. HARMONOGRAM DNIA ZAWODÓW
• Przyjmowanie zapisów i wydawanie numerów startowych godz. 7.00 – 8.30
• Oglądanie trasy przejazdu godz. 8.30 – 8.50 (Oglądanie trasy slalomu przed zawodami
może odbywać się tylko ześlizgiem i z widocznym numerem startowym.
Niezastosowanie się do tego punktu regulaminu będzie skutkowało dyskwalifikacją.)
• Start godz. 9.00
• Przerwa między przejazdami 40 min
• Ogłoszenie wyników 30 min po zakończeniu II przejazdu
• Dekoracja do 60 min po zakończeniu konkurencji
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W PUCHARZE ZAKOPANEGO AMATORÓW
/ZGODNIE Z REG. MPA PZN/
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Nie były czynnymi zawodnikami w ciągu ostatnich 5 sezonów, tj. nie posiadali licencji
w sezonie 2011/2012 i w sezonach kolejnych.
3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie.
4. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW.
VIII. PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE
Kobiety
GRUPA I 56 i więcej (1961 i starsze)
GRUPA II 46 – 55 (1971 – 1962)
GRUPA III 36 – 45 (1981 – 1972)
GRUPA IV 18 – 35 (1999 – 1982)
Informacyjna KLASYFIKACJA otwarta bez podziału na grupy wiekowe: kobiety
Mężczyźni
GRUPA I 71 i więcej (1946 i starsi)
GRUPA II 66 – 70 (1951 – 1947)
GRUPA III 61 – 65 (1956 – 1952)
GRUPA IV 56 – 60 (1961 – 1957)
GRUPA V 46 – 55 (1971 – 1962)
GRUPA VI 36 – 45 (1981 – 1972)
GRUPA VII 18 – 35 (1999 – 1982)
Informacyjna KLASYFIKACJA otwarta bez podziału na grupy wiekowe: mężczyźni
IX. WYNIKI
We wszystkich grupach wiekowych Pucharu Zakopanego Amatorów zostanie ustalona
kolejność miejsc wg rzeczywistego czasu przejazdu.
W przypadku identycznego czasu lub punktów, zawodnicy sklasyfikowani będą na tych
samych pozycjach.
X. PUNKTACJA
1. Punktacja Pucharu Zakopanego za poszczególne edycje /zgodna z MPA PZN/:
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2. Do punktacji Mistrzostw Polski Amatorów, zawodnicy w grupach wiekowych zostaną
sklasyfikowani zgodnie z regulaminem MPA PZN.
XI. ZWYCIĘZCY
1. Zwycięzcą IV Pucharu Zakopanego w punktacji łącznej w każdej grupie wiekowej zastaje
zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów.
2. Podsumowanie i ogłoszenie wyników łącznych oraz dekoracja, odbędzie się na specjalnej
gali 25 lutego 2017 r. po ostatniej edycji zawodów IV Pucharu Zakopanego.
3. Dekoracja zwycięzców - w każdej edycji zawodów zawodnicy za miejsca od 1 do 3
w każdej grupie wiekowej otrzymują:
- puchary i nagrody ufundowane przez organizatora danej edycji;
- ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.
XII. NAGRODA SCECJALNA
Aby wyłonić zwycięzcę nagrody specjalnej, którą jest
samochód Peugeot 3008 SUV, zostanie rozegrany dodatkowy slalom gigant według
ustaleń zawartych w załączniku do niniejszego regulaminu.
XIII. DANE OSOBOWE
Uczestnicy zgłaszający się do startu w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z ich realizacją.
XIV. OCHRONA WIZERUNKU
Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z zawodów
zamieszczonych na stronie www, w mediach oraz materiałach promocyjnych.
XV. INTERPRETACJA REGULAMINU
Odwołania i protesty rozstrzyga się w/g procedury ustalonej przez Polski Związek Narciarski.
1. W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje
Komisja Sędziowska.
2. Od decyzji Komisji Sędziowskiej lub w przypadku naruszenia regulaminu zawodów można
składać odwołania i protesty (na piśmie) do Komisji Zjazdów Powszechnych Wydziału
Sędziowskiego i Narciarstwa Powszechnego PZN w terminie 7 dni od zakończenia imprezy,
jednocześnie wpłacając kaucję w wysokości 500,00 zł na konto PZN. W przypadku uznania
protestu kaucja podlega zwrotowi.
3. Od decyzji Komisji Zjazdów Powszechnych Wydziału Sędziowskiego i Narciarstwa
Powszechnego PZN odwołanie nie przysługuje.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przerwania zawodów z uwagi na
pogodę lub inne nieprzewidziane okoliczności.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. Zawodnicy,
którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach
w regulaminie (na stronie WWW lub drogą e-mailową).
6. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi
zawodów.
Pytania dotyczące regulaminu oraz samych zawodów należy kierować e-mailowo na adres
a.zaleski@promocja.zakopane.pl.
Opracował: Andrzej Gomuliński

Regulamin zatwierdzono, Zakopane 28.11.2016 r.
Komisja Organizacyjna
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