
    

          R EG U L A M I N   

 
VII PUCHAR  ZAKOPANEGO  AMATORÓW 

W  NARCIARSTWIE  ALPEJSKIM  2020 r. 

[ stanowiący eliminacje MPA oraz zaliczany do  punktacji  Pucharu Polski Amatorów  PZN ] 

 

 

  Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach, 

integracja środowiska narciarskiego, podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego 

 oraz promocja Zakopanego.  

 

Organizatorem zawodów są ;   Lider i Partnerzy 

 

I. LIDER  

    Gmina Miasta Zakopane – Urząd Miasta Zakopane 

    Burmistrz Miasta Zakopane  -  WTSR  - ZCK    

    e-mail tis@zakopane.eu   

 

II.    PARTNERZY                     

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 S.A.  www.pkl.pl e-mail : marketing@pkl.pl. 

 

III. Jury zawodów 

W skład Jury zawodów wchodzą;  Delegat Techniczny PZN zgodnie z NRS, Kierownik pomiaru 

czasu, przedstawiciel Stacji Narciarskiej, Przedstawiciel Lidera zgodnie z ustaleniami Porozumienia. 

 

IV. Zgłoszenia, opłata startowa, losowanie 

 

          Szczegółowe informacje  zostaną opublikowane na stronie www. Pucharu Zakopanego i    

          stronach www  Partnerów.     

    

· Aby znaleźć się na liście startowej,  należy w ustalonym terminie wypełnić on-line 

zgłoszenie i wnieść opłatę startową w wysokości 60 zł na  podane konto organizatora 

PUCHARU ZAKOPANEGO  

· Opłata jednorazowa dokonana on-line na wszystkie edycje wynosi 200 zł .Opłaty tej należy 

dokonać do 08.01.2020 r. 

· Opłata jednorazowa na wszystkie edycje wpłacona w dniu pierwszych zawodów  

wynosi 220 zł 

· Opłata jednorazowa wpłacona w dniu zawodów wynosi 70 zł. 

· Zwrot wpłaconej kwoty, możliwe będzie do 4 dni przed datą opłaconych zawodów, na 

wniosek zawodnika, który rezygnuje ze startu w zawodach. 

· W opłacie zawarty jest koszt posiłku regeneracyjnego oraz opłaty startowej MPA PZN. 

· Opłata nie zawiera kosztów karnetu na wyciągi. 
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V. Zapisy online będą możliwe do ostatniego czwartku w tygodniu przypadającym dla każdej   

     edycji  zawodów. 

 

               W dniu zawodów przyjmowanie zapisów i wydawanie numerów startowych 

                Odbywa się  w  godz. 7.00 – 8.30 

                Oglądanie trasy przejazdu o godz. 8.30 – 8.50 

                Start o  godz. 9.00 

                Przerwa między przejazdami 40 min. 

                Ogłoszenie wyników do 30 min po zakończeniu II przejazdu , 

                Dekoracja do 60 min. po zakończeniu konkurencji. 

 

VI. Miejsce i termin poszczególnych edycji: 
        

 

· Stacja Narciarska Harenda                    11.01.2020 r.  slalom równoległy 

                                                       

                

 

· Stacja Narciarska  Harenda                   25.01.2020 r.  slalom SL 

                                            (eliminacje MPA oraz zaliczany do punktacji  PPA- PZN 

 

                      

· Stacja Narciarska Kasprowy Wierch    08.02.2020 r.    slalom gigant  SG 

                                           (eliminacje MPA oraz zaliczany do punktacji  PPA- PZN) 

 

· Stacja Narciarska Szymoszkowa          22.02.2020r.    slalom gigant SG 

                                                              1 przejazd zaliczany do V PZA, MPA i PPA- PZN, 

 

ZAWODY  FINAŁOWE VII PZA 2020 
                                                          

1) II przejazd stanowi część składową I  przejazdu, w którym prawo startu otrzyma     

           pierwszych sześciu zawodników w rankingu końcowym, po czterech edycjach PZA,  

           w każdej kategorii wiekowej, 
          + 2 osoby za każdą pełną „5” zawodników  powyżej 10 zawodników w rankingu. 
 

 

  pod warunkiem; 

              - ukończenia I przejazdu.  

              - udziału w minimum II edycjach VII PZA 

             

 

2) Kolejność startu zawodników w II przejeździe zostanie rozlosowana(kobiety + mężczyźni) 

3) Zwycięzcą ZAWODÓW FINAŁOWYCH zostaje zawodnik lub zawodniczka, który/a     

           uzyska  czas identyczny lub z najmniejszą różnicą do swojego czasu (+ lub -) z pierwszego  

           przejazdu. 

4) W przypadku identycznych wyników zawodników  zarządza się dogrywkę, ponowny   

            przejazd na zasadach z pkt.3 

5) Podział nagród Zawodów Finałowych wygląda następująco;  wartość puli  nagród,   

            vouchery  lub nagrody rzeczowe  wynosi  30.000 złotych 

nagroda główna dla zwycięzcy:   8 000 PLN 



nagrody główne II kategorii:  4 x 1500 PLN 

nagrody dodatkowe:  32 x 500 PLN 

 

 

VII. Sposób przeprowadzenia zawodów; 

             

Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym MPA i PPA PZN. 
Slalom równoległy w/g załącznika nr1  do niniejszego regulaminu.                     

Zgodnie z regulaminem PZN nie stosuje się łączenia grup wiekowych. Wyjątek stanowi slalom 

równoległy.   

 

 

VIII. Warunki uczestnictwa w VII Pucharze Zakopanego Amatorów 

 

                     1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby,  które ; 

 ukończyły 18 rok życia. 

 nie były czynnymi zawodnikami w ciągu ostatnich 5 sezonów tj. nie posiadali licencji w 

sezonie 2014/2015 i w sezonach kolejnych. 
2. Zgłoszenie następuje na druku zgłoszenia do zawodów i wysłane on-line lub w 

dniu zawodów. 

3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując stosowne 

oświadczenie.  

4. Uczestnictwo w zawodach następuje po wyrażeniu zgody na wykorzystanie 

wizerunku dla działalności informacyjnej i promocyjnej zawodów    

                 przez organizatora oraz zgody na publikację list startowych i       

                 wyników z zawodów na strona Lidera i Partnerów.  

5. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW. 

 

IX. Wyniki 

 

We wszystkich grupach wiekowych VII Pucharu Zakopanego Amatorów zostanie ustalona    

kolejność miejsc wg rzeczywistego czasu przejazdu. 

W przypadku identycznego czasu lub liczby punktów, zawodnicy sklasyfikowani będą na tych 

samych pozycjach. 

 

X. Punktacja za poszczególne edycje /zgodnie z MPA PZN/; 
 

MIEJSCE PUNKTY MIEJSCE PUNKTY 

I 100 XI 15 

II 80 XII 10 

III 60 XIII-XX 5 

IV 50 XXI 0 

V 45   

VI 40   

VII 35   

VIII 30   

IX 25   

X 20   



XI. PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE 

KOBIETY   

GRUPAI  56 i więcej ( 1964 i starsze) 

GRUPA II  46 – 55    (1974 – 1965 ) 

GRUPA III  36 – 45  (1984 – 1975 ) 

GRUPA IV  18 –35  ( 2002 – 1985 ) 

Informacyjna KLASYFIKACJA otwarta bez podziału na grupy wiekowe:  kobiety   

MĘŻCZYŹNI                                                                     

GRUPA I   71 i więcej (1949 i starsi )                                     GRUPA V  46 – 55 ( 1974 – 1965) 

GRUPA II  66 – 70      ( 1954- 1950)                                     GRUPA VI  36 –45 ( 1984 – 1975 ) 

GRUPA III  61 – 65    ( 1959 – 1955 )                                    GRUPA VII  18 -35  ( 2002 - 1985 ) 

GRUPA IV  56 – 60    ( 1964 – 1960)                                   

 Informacyjna  KLASYFIKACJA otwarta bez podziału na grupy wiekowe :  mężczyźni  

 

XII. Do punktacji MPA  i PPA - PZN, zawodnicy w grupach wiekowych zostaną 

sklasyfikowani zgodnie z regulaminem MPA PZN . 

 

XIII. Kolejność startu 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. 

 

XIV. Oglądanie trasy przed zawodami  może odbywać się tylko ześlizgiem i z widocznym 

numerem startowym. Niezastosowanie się do tego punktu regulaminu będzie skutkowało 

dyskwalifikacją przez Jury zawodów. 

 

XV. Dekoracja 

 

W każdej edycji zawodów zawodnicy za miejsca 1-3  otrzymują : 

 Puchary. Każdy uczestnik otrzymuje medal pamiątkowy. 

    

 

XVI. Zwycięzcą VII PZA w punktacji łącznej dla 4 edycji,  w każdej grupie wiekowej zostaje 

zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów. 

Podsumowanie i ogłoszenie wyników  łącznych oraz dekoracja, odbędzie się bezpośrednio po 

zakończeniu zawodów finałowych 22 lutego 2020 r.  po ostatniej edycji zawodów VII PUCHARU 

ZAKOPANEGO . 

Miejsca od 1 do 3 w każdej grupie wiekowej nagrodzone zostaną pucharami. 

 

XVII. Interpretacja Regulaminu: przysługuje organizatorowi 

 

Odwołania i protesty rozstrzyga się w/g  procedury ustalonej przez Polski Związek Narciarski. 

 

 W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje    

       JURY ZAWODÓW 

 



 Od decyzji JURY ZAWODÓW 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 PLN na konto PZN. W przypadku uznania 

protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 Od decyzji Komisji Zjazdów Powszechnych Wydziału Sędziowskiego i Narciarstwa 

Powszechnego PZN odwołanie nie przysługuje.  

 W sytuacji gdy odwołanie zawodów spowodowane jest warunkami pogodowymi 

 ( w szczególności uniemożliwiającymi działanie wyciągów i kolei) lub siłą wyższą,  termin 

zawodów ulega odwołaniu bez wyznaczania kolejnego terminu na tym stoku narciarskim. 

 

 

 

Regulamin zatwierdzono Zakopane, dnia 04.10 .2019 r.   

 

 

KOMITET WYKONAWCZY 

VII Pucharu Zakopanego Amatorów 2020 

 

 

 

 


