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1. Cel zawodów 

1.1 Popularyzacja narciarstwa zjazdowego oraz ośrodków sportów zimowych, w których odbywać się będą 

poszczególne zawody Młodzieżowego Pucharu Polski. 

1.2 Wyłonienie najlepszych zawodników oraz klubów w Pucharze Polski sezon 2021/2022. 

2. Organizator 

2.1 Organizatorem Młodzieżowego Pucharu Polski jest Polski Związek Narciarski. 

2.2 Organizatorami zawodów zaliczanych do MPP są Okręgowe Związki Narciarskie, licencjonowane Kluby 

PZN lub inne organizacje zapewniające rozegranie zawodów zgodnie ze stawianymi przez PZN 

wymogami ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania tras zgodnie z NRS, odpowiedniej ilość 

sprzętu i obsługi technicznej. 

2.3 Zobowiązuje się Organizatora zawodów do pobierania z Biura Obliczeń aktualnych list z POL-pkt 

zawodników do losowania oraz przesyłania wyników zawodów do Biura Obliczeń w jednolitym 

formacie opublikowanym przed sezonem na stronie serwisu www.pzn.pl. 

2.4 Organizator zawodów ponosi odpowiedzialność finansową i cywilno-prawną za przeprowadzone 

zawody. 

3. Uczestnictwo 

3.1 Grupy wiekowe: 

Junior Młodszy K i M – ur. 2006-2007 

Młodzik K i M – ur. 2008-2009 

3.2 Prawo startu mają zawodnicy/czki posiadający aktywną licencję PZN oraz aktualne badania lekarskie 

oraz opłacone POL-punkty. Za uzupełnienie danych w systemie zgłoszeń odpowiada klub zgłaszający do 

zawodów. 

3.3 Jednorazowa opłata za Pol-punkty w wysokości 50zł za zawodnika jest pobierana przez firmę 

obsługującą biuro pomiaru czasu i wyników :  

Sport Timing Poland Alicja Trzebunia  

ul. Witkiewicza 6/4, 34-500 Zakopane  

60109025900000000148662669 

3.4 W zawodach Pucharu Polski prawo startu mają zawodnicy/czki z zagranicy w ilości nieprzekraczającej 

sześciu osób z danego kraju według zasady, że po pierwszej piętnastce startują dwie osoby z kraju, po 

drugiej piętnastce kolejne dwie - itd. Pozostali po ostatnim polskim zawodniku. 

3.5 Zawodnicy/czki zagraniczni otrzymują nagrody w danych zawodach na zasadach takich jak 

zawodnicy/czki krajowi. Ich wyniki jednak nie mają wpływu na punkty zdobywane przez 

zawodników/czki krajowych do klasyfikacji Młodzieżowego Pucharu Polski. 

3.6 Dopuszcza się rozgrywanie konkurencji GS w grupie Młodzik w dwóch przejazdach. 

3.7 Do II przejazdu kwalifikować się będzie maksymalnie 30 zawodników w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. 

4. Zgłoszenia 

4.1 Przez system zgłoszeń https://pzn.sts-live.pl/ w terminie podanym w komunikatach poszczególnych 

http://www.pzn.pl/
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zawodów – przed zgłoszeniem należy aktywować/opłacić licencje oraz uzupełnić ważność badań 

lekarskich w profilu zawodnika. System będzie aktywny tydzień przed poszczególnymi zawodami. 

4.2 Zawodnicy zgłaszani po upływie podanego terminu zgłoszeń będą losowani w grupie bez punktów a 

klub zostanie obciążony kwotą 100zł płatną w biurze zawodów. 

4.3 Zgłaszający odpowiada prawnie za ubezpieczenie zawodnika w zakresie NW i OC. 

4.4 Weryfikacja i losowanie odbywa się wg aktualnego rankingu POL-pkt. 

4.5 Weryfikacja list startowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową i zostanie zamknięta przed 

odprawą techniczną kierowników drużyn. 

5. Sposób przeprowadzenia 

5.1 Zawody rozgrywane zgodnie z NRS i wytycznymi PZN, na homologowanych trasach. 

5.2 Zawody Młodzieżowego Pucharu Polski umieszczone są w kalendarzu zawodów ogłoszonym przez PZN 

sezonie 2021/2022. Zmiana terminu zawodów jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatora. 

5.3 Wprowadza się zakaz podchodzenia w czasie przejazdu jeżeli zawodnik/czka i próby kontynuowania 

przejazdu.  

6. Końcowa punktacja i nagrody 

6.1 Do końcowej punktacji Pucharu Polski zaliczane są wyniki wszystkich konkurencji rozegranych na 

zawodach umieszczonych w kalendarzu MPP w sezonie 2021/2022 z pominięciem 2 najsłabszych 

startów. W przypadku rozegrania mniej niż 8 startów liczone będą wszystkie starty. 

6.2 Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest wg. tabeli punktów w Wytycznych Sportowych PZN. 

6.3 Zawodnicy/czki zajmujący miejsca I – VI otrzymują puchary i dyplomy. 

6.4 Klasyfikacja klubowa to suma punktów uzyskana przez 8 najlepszych zawodników ( Juniora młodszego i 

Młodzika K i M ) danego klubu w końcowej klasyfikacji. 

6.5 Puchary i nagrody za punktację ogólną w klasyfikacji indywidualnej i klubowej zostaną wręczone na 

uroczystym zakończeniu. 

6.6 Polski Związek Narciarski zapewnia puchary i dyplomy za końcową klasyfikację.  

7. Postanowienia końcowe 

7.1 Zawody o Młodzieżowy Puchar Polski są zawodami klasyfikacyjnymi wg punktacji zgodnej z tabelą 

Wytycznych Sportowych aktualnych na dany sezon oraz eliminacjami na zawody FIS. 

7.2 Przewodniczący Komisji Zjazdów PZN lub powołany przez KZ Koordynator MPP odpowiada za: 

o przygotowanie kalendarza zawodów MPP i ewentualne korekty w kalendarzu zawodów,  

o publikowanie komunikatów dotyczących zawodów, wyników zawodów i aktualnej klasyfikacji 

Młodzieżowego Pucharu Polski, 

o pomoc i koordynacja w zdobywaniu sponsorów MPP po uzgodnieniu z PZN,  

o zgłoszenie do Komisji Zjazdów PZN ewentualnych uwag dotyczących organizacji zawodów. 

7.3 Wyniki oraz wszelkie informacje związane z MPP będą publikowane na stronie internetowej 

www.pzn.pl 

7.4 Interpretacja regulaminu przysługuje Komisji Zjazdów PZN. 

7.5 Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga zarząd PZN. 

http://www.pzn.pl/

