
REGULAMIN XXXIV LIGI MOZN 2022 
 

XXXIV LIGI DZIECI I MŁODZIEŻY MOZN W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM 2022 

 

Organizatorem LIGI i wszystkich zawodów odbywających się w jej ramach jest Zarząd 

MOZN, który jest jednocześnie komitetem organizacyjnym LIGI i objętych nią zawodów 

może do współpracy zaprosić imiennie przedstawicieli klubów.  

Organizator powołuje JURY zawodów (kierownik zawodów, delegat techniczny, sędzia 

rozjemca)i podaje jego skład w Zapowiedzi Zawodów. 

JURY ma głos ostateczny we wszystkich kwestiach sportowych związanych z zawodami,  

w tym także ma prawo rozstrzygać spory oraz wszelkie protesty.  

 

XXXIV Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Zjazdowym jest cyklem zawodów 

w narciarstwie alpejskim, jest organizowana dla młodzieży szkolnej z terenu Polski  

i dla obcokrajowców. 

Liga ma na celu popularyzację oraz podniesienie poziomu sportowego narciarstwa 

alpejskiego wśród jej uczestników, wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników 

oraz integrację środowiska narciarskiego. 

 

1. UCZESTNICY LIGI. 

   Uczestnikami ligi są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z klubów 

narciarskich, organizacji zajmujących się szkoleniem narciarskim  

oraz zawodnicy niezrzeszeni z następujących roczników: 

 

DZIEWCZĘTA: 

GR11-JUNIOR A - rocznik 2002* – 2005 – *wyłącznie uczniowie szkół ponadpodstawowych 

GR9-JUNIOR B - rocznik 2006 - 2007 

GR7-JUNIOR C - rocznik 2008 - 2009 

GR5 JUNIOR D (U12)- rocznik 2010 - 2011 

GR3 JUNIOR E (U10)- rocznik 2012 – 2013 

GR1 JUNIOR F (U8) - rocznik 2014 – 2015  i młodsze 

 

CHŁOPCY: 

GR12-JUNIOR A - rocznik 2002* – 2005 – *wyłącznie uczniowie szkół ponadpodstawowych 

GR10-JUNIOR B - rocznik 2006 - 2007 

GR8-JUNIOR C - rocznik 2008 - 2009 

GR6 JUNIOR D (U12)- rocznik 2010 - 2011 

GR4 JUNIOR E (U10)- rocznik 2012 – 2013 

GR2 JUNIOR F (U8) - rocznik 2014 – 2015  i młodsi 

 

2. ZGŁOSZENIA: 

ZGŁASZAJACY ZAWODNIKÓW DO LIGI (zwani dalej Zgłaszającymi) to kluby narciarskie  

w rozumieniu Ustawy o sporcie (z dnia 25 czerwca 2010 r.) oraz inne osoby prawne  

i fizyczne zajmujące się szkoleniem narciarskim, które wniosły opłatę za KODY 

STARTOWE w danym sezonie za zgłoszonych zawodników, 

pod warunkiem posiadania upoważnień wynikających z ich statutów lub pełnomocnictw 

udzielonych przez rodziców zawodników nieletnich, dyrekcje, szkół, a także 

opiekunowie prawni niezrzeszonych zawodników oraz niezrzeszeni zawodnicy pełnoletni 

spełniający warunki grup wiekowych. 

Zgłaszający podają rok urodzenia zgłaszanego zawodnika, klub oraz szkołę. 

  

   Każdy uczestnik ligi musi posiadać aktualną legitymację szkolną, ważne   

   badania lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań  

   do uprawiania narciarstwa, aktualne ubezpieczenie (klub składa oświadczenie  

   o posiadaniu w/w dokumentów). 

   ZAWODNICY BIORĄ UDZIAŁ W ZAWODACH NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WŁASNE  

   RYZYKO.ORGANIZATOR UBEZPIECZA ZAWODY OD OC WŁASNEGO I ZAWODNIKÓW. 

   Przed każdą edycją LIGI będzie przeprowadzana weryfikacja zawodników na daną 

   edycję, organizator prześle odpowiedni komunikat.    

   Zawodnicy zgłoszeni przez dwa kluby jednocześnie nie będą dopuszczeni  

   do udziału w zawodach. 

 



3. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO LIGI: 

Zgłoszenia dotyczące przyznania KODÓW STARTWOYCH na dany sezon winny być dostarczone 

w formularzu elektronicznym (plik XLS) do 31.12.2021 r. na adres liga@mozn.pl . 

Dopuszcza się możliwość zgłoszenia nowych zawodników w trakcie trwania LIGI. 

   Odpowiedni formularz (plik XLS) zostanie przekazany klubom i umieszczony na 

stronie internetowej https://www.mozn.pl w zakładce LIGA. 

 

4. KONKURENCJE LIGI. 

   JUNIOR F, E, - Slalom gigant i kombi race – 7 edycji 

   JUNIOR A, B, C, D GS/SL/SLALOM RÓWNOLEGŁY - 10 edycji  

SLALOM RÓWNOLEGŁY – startują zawodnicy zajmujący miejsca 1-15 w klasyfikacji 

generalnej LIGI po ostatnich zawodach poprzedzających tą konkurencję. 

Start zawodników z pierwszej 15 musi zostać potwierdzony 5 dni przed zawodami.  

Na miejsce niepotwierdzonego zawodnika wchodzi kolejny zawodnik z rankingu. 

Organizator przyznaje jedną „dziką kartę” dla 16 zawodnika w każdej grupie wiekowej. 

5. SPOSOBY ROZGRYWANIA KONKURENCJI: 

a/ w lidze odbędzie się jeden lub dwa przejazdy (tak jak to ujęto  

   w Zapowiedzi Zawodów), jeżeli warunki pozwolą na ich bezpieczne przeprowadzenie. 

b/ oglądanie trasy odbywa się ześlizgiem z góry na dół z założonymi,  

   widocznymi numerami startowymi, chyba, że Delegat Techniczny zdecyduje inaczej 

c/ w trakcie przejazdu numer startowy ma być widoczny (niezasłonięty np.  

   długimi włosami). 

d/ obowiązuje zakaz kontynuowania jazdy przy błędnym przejechaniu bramki  

(NRS 614.2.2),  

e/ obowiązuje  zakaz kontynuowania jazdy po zatrzymaniu i wjazdu na metę!!!  

(NRS 614.2.3), 

f/ zawodnik może kontynuować jazdę jeśli utracił jedną nartę, ale nie popełnił błędu 

zatrzymania się lub ominięcia braki. 

g/ junior E,F może po upadku, zatrzymaniu się kontynuować przejazd pod warunkiem,  

że nie korzysta z pomocy osób trzecich, 

 

6. PUNKTACJA INDYWIDUALNA: 

 

Miejsce  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Punkty 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

     Zawodnicy, którzy uzyskali taki sam czas zostaną sklasyfikowani na tym  samym 

miejscu i otrzymują punkty w/g w/w klucza.  

 

     Zawodnicy niezgłoszeni do LIGI (bez opłaconych na dany sezon KODÓW 

STARTOWYCH)startujący w poszczególnych edycjach „start jednorazowy” są sklasyfikowani 

zgodnie z zajętym miejscem w danej edycji z zerowymi punktami w klasyfikacji 

generalnej i tym samym nie zabierają punktów zawodnikom z opłaconymi KODAMI. 

 

WAŻNE: Zawodnikom, którzy startowali w zawodach, jako „start jednorazowy” i w trakcie 

trwania LIGI zdecydują się na opłacenie KODÓW STARTOWYCH do LIGI  

będą mieli liczone punkty w klasyfikacji generalnej od edycji, w której wnieśli 

opłatę za KODY na LIGĘ i otrzymali KOD.  

       Klasyfikacja indywidualna i klubowa nie będzie przeliczana wstecz!!! 

 

7. PUNKTACJA ZESPOŁOWA KLUBÓW: 

   Do klasyfikacji liczone będą punkty uzyskane przez wszystkich startujących    

   zawodników danego klubu uzyskane w indywidualnej klasyfikacji końcowej. 

   Każdy Klub który zalega z opłatami za udział w zawodach nie będzie uwzględniony  

   w klasyfikacji generalnej. Ponadto Klub zrzeszony w MOZN nie będzie uwzględniony  

   w klasyfikacji generalnej, jeżeli zalega i składkami członkowskimi.  

 

8. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA – JUNIOR E, F 

   Liczone będzie maksymalnie 5 najlepszych wyników ze wszystkich 7 rozegranych   

   edycji, w przypadku mniejszej liczby zawodów - 5/6,4/5,3/4,2/3. 

   W końcowej klasyfikacji przy równej liczbie uzyskanych punktów przez dwóch lub  

   więcej zawodników, zawodnicy zajmują miejsca ex aequo. 

mailto:liga@mozn.pl


9. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA – Junior A, B, C, D 

   Liczone będzie maksymalnie 7 najlepszych wyników ze wszystkich 10 rozegranych  

   edycji.  

   W przypadku mniejszej liczby zawodów - 6/9, 6/8, 5/7, 4/6, 3/5, 2/3. 

   W końcowej klasyfikacji przy równej liczbie uzyskanych punktów przez dwóch  

   lub więcej zawodników, zawodnicy zajmują miejsca ex aequo. 

  

10.NAGRODY KOŃCOWE: 

   a/ Indywidualne: 

      od I – III miejsca medale lub odpowiedniki (puchary) i nagrody rzeczowe  

      od I - X miejsca – dyplomy i nagrody rzeczowe 

Na koniec sezonu będzie dodatkowa klasyfikacja za SL i trzej najlepsi zawodnicy 

w każdej grupie otrzymają na "zakończeniu sezonu" okolicznościowe medale  

i dyplomy.  

   b/ Zespołowo dla klubów:  

     od I – III puchary  

     od I – X dyplomy 

     oraz w każdej grupie wiekowej: 

     od I - III puchary i dyplomy  

 

11. LOSOWANIE: (wszystkie losowania komputerowo) 

a/ Do pierwszej edycji zawodów - losowanie z uwzględnieniem rankingu          

   z poprzedniego sezonu (tylko zawodnicy pozostający w tej samej grupie  

   są rozstawieni).  

   b/ W następnych edycjach - w każdej grupie wiekowej 

      I grupa - pierwsza piętnastka z aktualnej klasyfikacji generalnej 

      II grupa –druga piętnastka z aktualnej klasyfikacji generalnej 

      III grupa -  trzecia grupa pozostali 

   c/ Zgłoszenia można dokonać tylko przed zawodami w terminie określonym   

      Zapowiedzi Zawodów. 

   d/ Losowanie odbywać się będzie w wyznaczonym przez MOZN w Zapowiedzi Zawodów  

      terminie i miejscu. 

 

12.SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 Sprzęt sportowy – bezpieczny 

   * Do startu dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy w kaskach 

   * Zapowiedź zawodów zostanie rozesłana na min.5 dni przed datą planowanych  

     zawodów. 

   * Klub do zawodów zgłasza na odpowiednim formularzu osoba wpisana czytelnie jako 

     kierownik ekipy, na ww. formularzu oddanym do Biura Zawodów , Brak podpisanego  

     formularza jest jednoznaczny z niedopuszczeniem zawodników do startu. 

   * Kierownik ekipy PODPISUJE NA ZAWODACH AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE OŚWIADCZENIE    

     „COVIDOVE”. 

   * Kierownik ekipy odbiera numery startowe i dokonuje opłat zgodnie z formularzem  

    (numery nie będą wydawane indywidualnie zawodnikom) 

   * Za zgubiony lub zniszczony numer startowy będzie pobierana opłata w wysokości  

     100 zł. 

   * Odwołania i protesty na piśmie złożone zgodnie z NRS przyjmuje JURY zawodów  

     w terminie 15 minut od zakończenia zawodów za kaucją wynoszącą 600, -zł. 

   * Odwołania i protesty może składać wyłącznie Kierownik Ekipy 

* W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator  

  ma prawo odwołania zawodów w dniu poprzedzającym, a nawet w dniu zawodów 

  mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników decyzję podejmuje Delegat  

  Techniczny. 

       

   * Zawody przeprowadzone będą zgodnie z regulaminem Ligi XXXIV LIGI MOZN 2022 oraz  

     NRS. 

Uczestnik/zawodnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń 

Jury oraz warunków Regulaminu niniejszego Ligi i NRS  

Brak znajomości Regulaminu nie zwalania z obowiązku jego stosowania. 

 

 



-Komitet Organizacyjny współpracuje podczas organizacji zwodów z trenerami 

klubów, szkółek narciarskich itp. – w sprawie USTAWIANIA slalomów na zawodach, 

wyrównywania tras w razie konieczności, zmian godzin zawodów itp. 

-Za bezpieczeństwo zawodników podczas zawodów odpowiedzialni są kierownicy 

klubów, trenerzy, opiekunowie zawodników  

- Administratorem danych osobowych uczestników, którzy zgłosili się do zawodów 

Ligi MOZN w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Małopolski 

Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie (kod:31-571) al. Jana Pawła II 84/101. 

Administrator oświadcza, że dane osobowe zawodników uzyskane w związku z 

organizacją Ligi MOZN będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby 

związane z organizacją zawodów i publikacją wyników jak również, w celach 

marketingowych związanych z Ligą i mogą być udostępniane podmiotom 

współpracującym z Administratorem w związku organizacją wszelkich przedsięwzięć 

wynikających z organizacji Ligi. 

 

UWAGA!!! 

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTREGAĆ WSZYSTKICH ROZPORZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH  

Z COVID-19. 

 

 

13.Prawo interpretacji i zmiany regulaminu przysługuje komitetowi organizacyjnemu. 

 

 

14.OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAWODACH: 

   a/ Opłata za nadanie KODU STARTOWEGO na XXXIV edycję LIGI MOZN - 100 zł płatna 

zbiorczo przez klub do 31.12.2021 R. na konto MOZN: 

KBS 36-85910007-0020-0055-8266-0001 zgodnie z listą przesłaną do MOZN  

TYTUŁ WPAŁTY: WPISOWE NA LIGĘ – WPŁATA NA CELE STATUTOWE. 

 

   b/ Opłata startowa dla zawodników klubów zrzeszonych OZN lub PZN - 50 zł. 

(rodzeństwa 1 i 2, 45 zł., 3 i kolejne bez opłat) za każdą edycję. 

 

   c/ Opłata startowa za start jednorazowy dla zawodników nieposiadających KODÓW 

STARTOWYCH - 100 zł. 

 

   d/ Zawodnicy z klubów niezrzeszonych w OZN lub PZN oraz niezrzeszeni* - 100 zł.  

za start w każdej edycji. 

 

       

 

 

 


