
REGULAMIN

Organizator : Okręgowe Związki Narciarskie, Kluby lub inne organizacje.
 

Cel zawodów:  Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego 
środowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego.
 

Termi n i miejsce zawodów, zgłoszenia
Informacje należy podać drogą elektroniczną
zawodów: www.wnp.pzn.pl  
 

Sposób przeprowadzenia zawodów:  Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odbę ą ę

slalomu. Wprowadza się obowiązek ustawienia pełnych br
 

Wyniki:  We wszystkich grupach wiekowych zostanie ustalona kolejność
przejazdów. W każdych zawodach eliminacyjnych zdobywamy punkty wg po niż
 

MIEJSCE

III
IV
V
VI
VII

 

Nie ogranicza si ę ilo ści startów w eliminacjach.
 

Do startu w Finałach Mistrzostw Polski Amatorów 2015
20 pkt. 
 

Warunki uczestnictwa : Uczestnikami zawodów mogą ć ń ż
zawodach) i nie były czynnymi zawodnikami w ci ą
W bieżącym sezonie 2014/15 oznacza to, ż ć ż
sezonem 2010/2011.  
Każdy uczestnik musi posiadać ważne badania lekarskie
własną odpowiedzialność. Organizatorzy zalecają ę
 

Podział na grupy wiekowe:  

 

 
W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo łą
 

Organizatora eliminacji obowiązuje dostarczenie do WNP PZN wyników w ustalonym formacie bezzwłocznie po 
eliminacjach. Wyniki należy przekazać droga mailową
 

Interpretacja regulaminu:  Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jury zawodów.
 

Organizator odprowadza na konto Polskiego Zwi ą ę ś
uczestnika eliminacji. Opłata przeznaczona jest na koszty organizacyjne. Polski Zwi ą
do reklamy sponsora zawodów finałowych podczas elim inacji po uzgodnieniu jej formy z organizatorami 
lokalnymi ka żdej eliminacji.  

 

 
REGULAMIN   MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW  

W  NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 
ELIMINACJE 2014/2015  

w konkurencji slalom 
 

ę ązki Narciarskie, Kluby lub inne organizacje. 

Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach, integracja 
środowiska narciarskiego oraz podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego. 

n i miejsce zawodów, zgłoszenia , opłaty startowe, losowanie : Ustala organizator.
ż ć ą elektroniczną w celu zamieszczenia na stronie internetowej 

Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odbę ą ę

ę ązek ustawienia pełnych bramek. 

We wszystkich grupach wiekowych zostanie ustalona kolejność miejsc wg. rzeczywistego czasu 
żdych zawodach eliminacyjnych zdobywamy punkty wg po niższej tabeli:

MIEJSCE PUNKTY MIEJSCE PUNKTY 
I 100 VIII 30 
II 80 IX 25 
III 60 X 20 
IV 50 XI 15 
V 45 XII 10 
VI 40 XII – XX 5 
VII 35 XXI - 0 

ę ści startów w eliminacjach.  

Mistrzostw Polski Amatorów 2015  kwalifikuje si ę każda osoba, która 

: Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które ukończyły 18 rok ż
i nie były czynnymi zawodnikami w ci ągu ostatnich 5 sezonów .  

żącym sezonie 2014/15 oznacza to, że startować może osoba która posiadała licencj

ż ć żne badania lekarskie oraz podpisać oświadczenie o ich posiadaniu oraz starcie na 
Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW. 

KOBIETY 
GRUPA I 46 lat i więcej (1969 - ……) 
GRUPA II  36 - 45 lat (1979 - 1970) 
GRUPA III 18 - 35 lat (1997 - 1980) 

MĘŻCZYŹNI 
GRUPA I 56 lat i więcej (1959 - ……) 
GRUPA II 46 - 55 lat (1969 – 1960) 
GRUPA III 36 - 45 lat (1979 - 1970) 
GRUPA IV 18 - 35 lat (1997 - 1980) 

ś ń organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup. 

ązuje dostarczenie do WNP PZN wyników w ustalonym formacie bezzwłocznie po 
roga mailową na adres: wnp@pzn.pl 

interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jury zawodów.

Organizator odprowadza na konto Polskiego Zwi ązku Narciarskiego opłat ę w wysoko ś
uczestnika eliminacji. Opłata przeznaczona jest na koszty organizacyjne. Polski Zwi ą
do reklamy sponsora zawodów finałowych podczas elim inacji po uzgodnieniu jej formy z organizatorami 

 
 

Opracowanie: Komisja Narciarstwa Powszechnego

wypoczynku na nartach, integracja 

organizator. 
zamieszczenia na stronie internetowej 

Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym. Odbędą się dwa przejazdy 

ść miejsc wg. rzeczywistego czasu sumy 
ż ższej tabeli:  

ę żda osoba, która uzyskała minimum 

ą ć ńczyły 18 rok życia ( w dniu startu w 

ra posiadała licencję zawodniczą przed 

ć świadczenie o ich posiadaniu oraz starcie na 

ązuje dostarczenie do WNP PZN wyników w ustalonym formacie bezzwłocznie po 

interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jury zawodów. 

ą ę w wysoko ści 5 zł od każdego 
uczestnika eliminacji. Opłata przeznaczona jest na koszty organizacyjne. Polski Zwi ązek Narciarski ma prawo 
do reklamy sponsora zawodów finałowych podczas elim inacji po uzgodnieniu jej formy z organizatorami 

Komisja Narciarstwa Powszechnego  


