
 
REGULAMIN   

PUCHAR KRAKOWA 2020 
XII OGÓLNOPOLSKI FINAŁ LIG ALPEJSKICH  2020 

2020-12-17/18 
 

 

Organizator: 

MAŁOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK NARCIARSKI 

Miejsce:  

Ośrodek Narciarski „CZORSZTYN SKI” KLUSZKOWCE 

 
Cel zawodów:  

Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, 

integracja środowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.  

 

Termin  zawodów: 2020-12-17/18 

Biuro zawodów otwarte od 8:00 (restauracja przy dolnej stacji – wejście od tarasu) 

 

1.Dla grup 1-4 zawody zostaną rozegrane 18 grudnia *  

2.Dla grup 5-12 GS zawody zostaną rozegrane 17 grudnia * 

 

Informacje ogólne: 

Cena karnetu na zawody to 50 zł po zgłoszeniu i otrzymaniu bloczka w biurze zawodów.  

W związku z limitem osób przebywających jednocześnie na obiekcie uprasza się o takie 

zorganizowanie pobytu aby po zakończonych zawodach poszczególne kategorie wiekowe 

mogły opuścić obiekt.−Zgodnie z wymogami sanitarnymi obecność na obiekcie 

obowiązkowo w maseczkach ochronnych lub przyłbicach zasłaniających usta i nos.  

Nie dotyczy to wyłącznie zawodników startujących w zawodach w momencie startu i 

bezpośredniego przygotowania do niego –w tym czasie mają obowiązek zachować 

odpowiedni dystans od pozostałych uczestników. 

Odbioru numerów w biurze zawodów dokonuje trener po wniesieniu opłaty startowej. 

Nie będzie tradycyjnego zakończenia, godzinę po wywieszeniu wyników dyplomy  

i puchary dla zawodników odbierają trenerzy w biurze zawodów. 

Wyniki będą wywieszane sukcesywnie po zakończeniu przejazdu: 

Grupy 1-2,2-4,5-6,7-OPEN  

 

 

 

 



Informacja: 

Małopolski Okręgowy Związek Narciarski  

KRAKÓW ul. Jana Pawła II 84 AWF Kraków - p.101  

Tel. 502 220 760, 602 458 238,  500 674 844 

 

Zgłoszenia,opłaty startowe, losowanie:   

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do dnia 2020-12-14 do godz. 16 tylko w formie elektronicznej na adres 

liga@mozn.pl.  
Zgłoszenie należy wypełnić na formularzu w dostarczonym załączniku i odesłać.           

  

Opłata startowa:45 zł. płatna w dniu zawodów, w biurze zawodów/ 

 

Losowanie odbędzie się w dniu 2020-12-16 o godz. 18 w SN CZORSZTYN SKI  

i zostanie opublikowane na stronie www.mozn.pl. 

  

Sposób przeprowadzenia zawodów:  

Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym z wyjątkiem wymagań przewyższenia tras.  

Planowany jest jeden przejazd SLALOMU GIGANTA (w przypadku małej ilości 

zawodników i dobrych warunków, 2 przejazdy. 

Informacja i zasady 2 przejazdu będą w komunikacie po losowaniu. 

  

Wyniki:  

We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu 

przejazdu.  

Klasyfikacja drużynowa zostanie ustalona na podstawie wyników 3 najlepszych zawodników 

danej reprezentacji w każdej grupie. 

 

Warunki uczestnictwa:  

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW.  

Organizatorzy ubezpieczają zawody od OC swojego i zawodników. 

 

Podział na grupy wiekowe zgodnie z regulaminem ligi małopolskiej: 

   

DZIEWCZĘTA: 

 
GR13-OPEN - rocznik 2000 i starsi 

GR11-JUNIOR A – rocznik 2001 - 2003 

GR9-JUNIOR B - rocznik 2004 - 2005 

GR7-JUNIOR C - rocznik 2006 - 2007 

GR5-JUNIOR D - rocznik 2008 - 2009 

GR3-JUNIOR E - rocznik 2010 – 2011 

GR1-JUNIOR F - rocznik 2012 – 2014 

 

CHŁOPCY: 
GR12-OPEN - rocznik 2000 i starsi 

GR12-JUNIOR A - rocznik 2001 – 2003 

GR10-JUNIOR B - rocznik 2004 - 2005 

GR8-JUNIOR C - rocznik 2006 - 2007 

GR6-JUNIOR D - rocznik 2008 - 2009 

GR4-JUNIOR E - rocznik 2010 – 2011 

GR2-JUNIOR F - rocznik 2012 – 2014 i młodsi 

   

 

 

 

mailto:liga@mozn.pl


Oglądanie trasy:  

Oglądanie trasy 9:15 – 9:40 

Ostatnie wejście na trasę do oglądania godz. 9:30 

Start o godz.10:00.  

Oglądanie może odbywać się ześlizgiem lub podchodzeniem od dołu. Jazda po trasie przez 

światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika.  

 

Interpretacja regulaminu:  

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jury zawodów.  

Nagrody i dyplomy:  

Organizator zapewnia puchary zwycięzcom w każdej grupie oraz dyplomy za miejsca 

1-10 miejsc w grupie wiekowej.  

 

Delegat Techniczny PZN – Ewa Bereś 

Kierownik Zawodów – Maciej Trzciński 

Sędzia Główny – Marek Pietruszka 

 

    

 

 
 

Planowane trasy: 

1 dla grup 5-OPEN 

2 lub 1 dla grup 1-4 (w zależności od warunków na stoku) 


