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  Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja 

�rodowiska narciarskiego, podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego oraz promowanie Zakopanego jako 
narciarskiego centrum regionu.

I.    LIDER:

•Burmistrz Miasta Zakopane  -  Wydz. ETS  - ZCK – MOSiR  

e-mail office@promocja.zakopane.pl

II.    PARTNERZY

                    

•Dorado Sp. z o.o.   www.szymoszkowa.pl  e-mail:zawody@szymoszkowa.pl

•Harenda Wyci�gi Sp. z o.o.   www.harendazakopane.pl e-mail:  biuro@harendazakopane.pl

•Polskie Koleje Górskie www.pkl.pl e-mail : marketing@pkl.pl.

III. Zgłoszenia, opłaty startowe, losowanie

•Ustalone i opublikowane na stronie www. Pucharu Zakopanego i stronach www stacji narciarskich.
•Aby znale�� si� na li�cie startowej,  nale�y w ustalonym terminie wypełni� on-line zgłoszenie i wnie��

opłat� startow� w wysoko�ci 60 zł na  podane konto organizatora PUCHARU ZAKOPANEGO.
•Opłata jednorazowa dokonana on-line na wszystkie edycje wynosi 200 zł .Opłaty tej nale�y dokona� do 

11.01.2018 r.
•Opłata jednorazowa na wszystkie edycje w dniu pierwszych zawodów wynosi 220 zł
•Opłata jednorazowa w dniu zawodów  70 zł.
•Rezygnacja i zwrot wpłaconej kwoty, mo�liwa do 4 dni przed dat� opłaconych zawodów.
•W opłacie zawarty jest posiłek regeneracyjny oraz pakiet startowy .
•Opłata nie zawiera kosztów karnetu na wyci�gi.

       
IV.    Zapisy i opłaty on-line do ostatniego czwartku przed ka�d� edycj�.

               W dniu zawodów przyjmowanie zapisów i wydawanie numerów startowych
                godz. 7.00 – 8.30
                Ogl�danie trasy przejazdu godz. 8.30 – 8.50
                Start  godz.9.00
                Przerwa mi�dzy przejazdami 40 min.
                Ogłoszenie wyników 30 min po zako�czeniu II przejazdu ,
                dekoracja do 60 min. po zako�czeniu konkurencji
       



V.  Miejsce i terminy poszczególnych edycji:

•Stacja Narc. Harenda                    13.01.2018 r.  slalom równoległy

                                                      (zaliczany do punktacji Pucharu Polski Amatorów- PZN )
                Zasady rozegrania konkurencji w zał�czniku nr 1 do przedmiotowego regulaminu
                     

•Stacja Narc. Kasprowy Wierch    03.02.2018 r.    slalom gigant  SG

                                           (eliminacje MPA oraz zaliczany do punktacji  PPA- PZN)
•Stacja Narc. Harenda                  10.02.2018 r.  slalom SL

                                            (eliminacje MPA oraz zaliczany do punktacji  PPA- PZN

•Stacja Narc. Pol. Szymoszkowa   24.02.2018 r.    slalom gigant SG

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

                                                       Zawody FINAŁOWE V PZA 2018 

1.II przejazd stanowi cz��� składow� I  przejazdu w którym prawo startu otrzyma  6 zawodników z 
ka�dej grupy wiekowej, wg rankingu V Pucharu Zakopanego Amatorów, pod warunkiem uko�czenia I 
przejazdu. ( 6 X 11 grup = 66 zawodników w II przeje�dzie )
2.Kolejno�� startu zawodników w tym przeje�dzie zostanie rozlosowana.(kobiety + m��czy�ni)
3.Zwyci�zc� ZAWODÓW FINAŁOWYCH zostaje zawodnik lub zawodniczka, którzy  uzyskaj�  czas 
identyczny lub najmniejsz� ró�nic� do swojego czasu (+ lub -) z pierwszego przejazdu.
4.W przypadku identycznych wyników zawodników  zarz�dza si� dogrywk� .
5.Podział nagród Zawodów Finałowych wygl�da nast�puj�co;  cała pula  nagród 30 000 zł

I nagroda główna dla zwyci�zcy: voucher 8 000 PLN

II nagrody główne II kategorii: 4 vouchery po 1,500 PLN

III nagrody dodatkowe: 32 vouchery po 500 PLN

VI.  Zawody  odwołane mog� ulec przesuni�ciu na inny termin, który zostanie podany w 

specjalnym komunikacie na stronach www.

Decyzj� o zmianie podejmuje Komisja S�dziowska V PZA pod Przewodnictwem Delegata 

Technicznego

            VII.  Sposób przeprowadzenia zawodów:

                       Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym MPA i PPA PZN.
Slalom równoległy i zawody finałowe w/g zał�czonego aneksu do niniejszego regulaminu.                    

            VIII.  Zgodnie z regulaminem PZN nie stosuje si� ł�czenia grup wiekowych.
(Wyj�tek stanowi slalom równoległy)

            IX. Warunki uczestnictwa w Pucharze Zakopanego Amatorów

 /zgodnie z Reg. MPA PZN/:

                  Uczestnikami zawodów mog� by� osoby,  które uko�czyły 18 rok �ycia.
•i nie były czynnymi zawodnikami w ci�gu ostatnich 5 sezonów tj. nie posiadali licencji 

w sezonie 2012/2013 i w sezonach kolejnych.

•Zgłoszenie nast�puje na druku zgłoszenia do zawodów i wysłane on-line lub w dniu 
zawodów.

•Zawodnicy startuj� na własn� odpowiedzialno�� podpisuj�c stosowne o�wiadczenie.



•Zawodnicy podpisuj� zgod� na mo�liwo�� wykorzystania swojego wizerunku  w czasie 
trwania zawodów oraz przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami.

•Organizatorzy zalecaj� ubezpieczenie si� od NNW.

X. Wyniki: we wszystkich grupach wiekowych V Pucharu Zakopanego Amatorów zostanie ustalona 
kolejno�� miejsc wg rzeczywistego czasu przejazdu.

W przypadku identycznego czasu lub liczby punktów, zawodnicy sklasyfikowani b�d� na tych samych 
pozycjach.

XI. Punktacja za poszczególne edycje /zgodna 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

    XII.  PODZIAŁ NA GRUPY WIEKOWE :

KOBIETY

GRUPA I 56 i wi�cej ( 1963 i starsze)

GRUPA II 46 – 55    (1972 – 1963 )

GRUPA III  36 – 45  (1982 – 1973 )

GRUPA IV  18 –35  ( 2000 – 1983 )

Informacyjna KLASYFIKACJA otwarta bez podziału na grupy wiekowe:  kobiety  

                                                                               M��CZY�NI

GRUPA I 71 i wi�cej (1947 i starsi )                                    GRUPA V  46 – 55 ( 1972 – 1963)

GRUPA II 66 – 70      ( 1952- 1948 )                                     GRUPA VI  36 –45 ( 1982 – 1973 )

GRUPA III  61 – 65    ( 1957 – 1953 )                                    GRUPA VII  18 -35  ( 2000 - 1983 )



             GRUPA IV  56 – 60    ( 1962 – 1958)                                  

            Informacyjna  KLASYFIKACJA otwarta bez podziału na grupy wiekowe :  m��czy�ni

XIII.  Do punktacji MPA  i PPA - PZN, zawodnicy w grupach wiekowych zostan�
sklasyfikowani zgodnie z regulaminem MPA PZN .

XIV.  Kolejno�� startu pierwszych 15-stu zawodników w ka�dej grupie wiekowej zostaje ustalona
na podstawie losowania i  rankingu po kolejnej edycji. Pozostali zawodnicy startuj� wg kolejno�ci zgłosze�

na li�cie startowej.
Kolejno�� startu w II przeje�dzie: pierwsza 15-stka odwrócona, dalej wg uzyskanych czasów

 z I przejazdu.

XV.  Ogl�danie trasy slalomu przed zawodami  mo�e odbywa� si� tylko ze�lizgiem i z widocznym 
numerem startowym.

Niezastosowanie si� do tego punktu regulaminu b�dzie skutkowało dyskwalifikacj� .

XVI.  DEKORACJA 

W ka�dej edycji zawodów zawodnicy za miejsca 1-3  otrzymuj� :
dyplomy, puchary, nagrody

   
W zawodach finałowych nagrodami rzeczowymi zostanie uhonorowanych 6 najlepszych zawodników.

Ka�dy uczestnik otrzymuje w pakiecie startowym pami�tkowy segmentowy medal ,

którego kolejne cz��ci b�dzie dokładał startuj�c w kolejnych edycjach

oraz  dyplomy za udział w V PUCHARZE ZAKOPANEGO 2018.

Numery startowe po 1 przeje	dzie ostatniej edycji przechodz� na własno�� startuj�cych zawodników.

XVII.  Zwyci�zc� V PUCHARU ZAKOPANEGO

w punktacji ł�cznej w ka�dej grupie wiekowej zostaje zawodnik, który zgromadzi najwi�ksz� liczb�
punktów.

Podsumowanie i ogłoszenie wyników  ł�cznych oraz dekoracja, odb�dzie si� bezpo�rednio po zako�czeniu 
zawodów finałowych 24 lutego 2018 r.  po ostatniej edycji zawodów V PUCHARU ZAKOPANEGO .

Miejsca od 1 do 3 w ka�dej grupie wiekowej nagrodzone zostan� pucharami.

XVIII.  Interpretacja regulaminu:

odwołania i protesty rozstrzyga si� w/g  procedury ustalonej przez Polski Zwi�zek Narciarski.

•W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje   
   Komisja S�dziowska.

•Od decyzji Komisji S�dziowskiej lub w przypadku naruszenia regulaminu zawodów mo�na  składa�
odwołania i protesty (na pi�mie) do Komisji Zjazdów Powszechnych Wydziału S�dziowskiego i 
Narciarstwa Powszechnego PZN w terminie 7 dni od zako�czenia imprezy, jednocze�nie wpłacaj�c 
kaucj� w wysoko�ci 500,00 zł na konto PZN. W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi.



•Od decyzji Komisji Zjazdów Powszechnych Wydziału S�dziowskiego i Narciarstwa Powszechnego PZN 
odwołanie nie przysługuje.

Regulamin zatwierdzono Zakopane  16.12.2017. 2017 r.  

KOMITET ORGANIZACYJNY
V Pucharu Zakopanego Amatorów 2017

1.  Wydział  ETS…………………………………………………………………………..

2.  ZCK……………………………………………………………………………………..

3.  MOSiR………………………………………………………………………………..

4.  Harenda Wyciagi Sp. z o.o……………………………………………………………...

5.  PKL S.A. ………………………………………………………………………………...

6.  Dorado Sp. z o.o. Szymoszkowa………………………………………………………..



1. O�wiadczenie o starcie na własn� odpowiedzialno��.

Niniejszym o�wiadczam, �e jestem zdolny do udziału w zawodach narciarskich i startuj� na własn�

odpowiedzialno��.

      2. Dane osobowe

1.  Dane osobowe uczestników zawodów b�d� przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, 

wyłonienia zwyci�zcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.  Dane osobowe uczestników zawodów b�d� wykorzystywane zgodnie z warunkami okre�lonymi 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 

r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust�pie 1 niniejszego paragrafu, w zwi�zku z udziałem 

w zawodach obejmuje tak�e publikacj� imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z 

nazw� miejscowo�ci, w której zamieszkuje - w ka�dy sposób, w jaki publikowany lub 

rozpowszechniany b�dzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wgl�du do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyra�enie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemo�liwia udział w zawodach."

3. Publikacja wizerunku

zgodnie z ustaw� z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 

90 poz. 631 z pó�n. zm.) 

Ja ni�ej podpisany/a o�wiadczam, �e wyra�am zgod� na publikacj� moich danych osobowych, 

nieodpłatn� publikacj� mojego wizerunku oraz start w zawodach 

V Pucharu Zakopanego Amatorów zgodnie z punktem 1.

……………………………..………………………………………..

Imi� (imiona) i nazwisko

legitymuj�cy si� dowodem osobistym 

…………………………………………………………………………… 

Numer i seria dowodu osobistego

…………………...

podpis
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