
Regulamin Pucharu Podhala  

Amatorów w Biegach Narciarskich 

 

Puchar Podhala Amatorów w Biegach Narciarskich to cykl zawodów narciarstwa 

powszechnego w narciarstwie biegowym rozgrywanych w danym miejscu i terminie. 

Zawody organizowane są zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym Polskiego Związku 

Narciarskiego 

 

 

1. Organizator: 

Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko oraz 

Komitety Organizacyjne (zwane dalej KO) poszczególnych zawodów . 

 

2. Cel zawodów: 

 krzewienie masowego uprawiania biegów narciarskich i turystyki narciarskiej; 

 promocja piękna krajobrazowego Podhala; 

 aktywizacja i integracja lokalnych, gminnych, powiatowych i regionalnych 

podmiotów samorządowych; 

 upowszechnianie  aktywnego wypoczynku pod Tatrami; 

 integracja miłośników sportu ,rekreacji  i  aktywności  ruchowej; 

 

 

3. Termin i miejsca  zawodów : 

 14.12.2014 Puchar Kościeliska organizator Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w 

Gminie Kościelisko 

 27.12.2014 Bieg Sylwestrowy organizator MOSiR w Zakopanem 

 10.01.2015 Puchar Białki  organizator  Ośrodek Narciarski Kotelnica  Białczańska 

 25.01.2015 Bieg Swata organizator Towarzystwo Cyklistów ORZEŁ Spytkowice 

 01.02.2015 Bieg  Gąsieniców organizator MOSiR w Zakopanem 

 07.02.2015 Bieg Podhalański organizator  Urząd  Miasta Nowy Targ 

 07.03.2015 Bieg Kurierów Tatrzańskich  organizator Chochołów 

 14.03.2015 Bieg Narciarski o Puchar Sportowców Wsi Ząb organizator Stowarzyszenie 

Rozwoju i Promocji Wsi Ząb i Okolicy – Kocham Ząb 

 

Termin i miejsce zawodów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem. W szczególnych 

przypadkach KO może zmienić  lub odwołać termin zawodów min. 4 dni przed zawodami. 

Wszystkie zmiany muszą być opublikowane na stronie internetowej organizatora jak  

i również wspólnej stronie www.narciarskipucharpodhala.pl 



 

4. Warunki i obowiązki  uczestnictwa w Pucharze Podhala Amatorów  

w Biegach Narciarskich (zwanym dalej PPAwBN): 

Uczestnikiem PPAwBN amatorów w biegach może być każda osoba, która spełni określone 

niżej warunki: 

 W określonym terminie i miejscu podanym przez organizatora  dokona zgłoszenia na 

poszczególne zawody oraz zostanie zweryfikowany w biurze zawodów 

 poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż 

posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do 

wzięcia udziału w zawodach 

 zawodnik zgłaszając się do zawodów akceptuje następujące warunki: 

  - startuje na własną odpowiedzialność i ryzyko, ponosi całkowitą   

  odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w  

  związku ze swoim startem w imprezie. 

  -  zrzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub 

  jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą 

  - wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy 

  oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy 

  przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów. 

 Osoby niepełnoletnie startują   za pisemną zgodą opiekunów prawnych 

 Uczestnik uiści w wyznaczonym miejscu i terminie opłatę startową określoną przez 

organizatora poszczególnych zawodów zaliczanych PPAwBN 

 Jeżeli organizator w Regulaminie zawodów przewiduję kategorie OPEN*, w rywalizacji 

mogą brać udział czynni zawodnicy, posiadający aktualną licencję PZN. W/w 

zawodnicy zostaną sklasyfikowani tylko w kategorii OPEN*. 

 W kategoriach wiekowych określonych wspólnie dla wszystkich zawodów PPAwBN 

zostaną sklasyfikowani tylko amatorzy. 

Weryfikację ostateczną o przyznaniu statusu amatora w Pucharze Polski w biegach 

narciarskich podejmuje PZN (Wydział Narciarstwa Powszechnego Podkomisja Biegów 

Narciarskich) 

Kategoria OPEN*- to klasyfikacja obejmująca wszystkich uczestników biegów. 

 Zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu 

szczegółowego opublikowanego przez Organizatorów poszczególnych zawodów 

ujętych w kalendarzu PPAw BN oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych 

uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych 

na trasie. 

 Zawodnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania przestrzegania zasad fair play, 

oraz poszanowania środowiska naturalnego. 

 

 

 



 

 

5. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn obowiązujące w sezonie 2014/2015 

 

Kategorie Rocznik Wiek 

K I 1997-1986 18-29 

K II 1985-1976 30-39 

K III 1975-1966 40-49 

K IV 1965-1956 50-59 

K V    1955-1946 60-69 

K VI     1945> 70> 

 

 

 Powyższe Roczniki obowiązują od 1.12.2014 r. 

 

6. Klasyfikacja zawodów. 

Za zajęte miejsce wg. tabeli poniżej + ilość zawodników w poszczególnej kategorii 

wiekowej. 

 

Punkty w sezonie 2014/15 będą liczone następująco: 

 

1m 100 pkt 9m 29 pkt 17m 14 pkt 25m 6 pkt 

2m 80 pkt 10m 26 pkt 18m 13 pkt 26m 5 pkt 

3m 60 pkt 11m 24 pkt 19m 12 pkt 27m 4 pkt 

4m 50 pkt 12m 22 pkt 20m 11 pkt 28m 3 pkt 

5m 45 pkt 13m 20 pkt 21m 10 pkt 29m 2 pkt 

6m 40 pkt 14m 18 pkt 22m 9 pkt 30m 1 pkt 

7m 36 pkt 15m 16 pkt 23m 8 pkt   

8m 32 pkt 16m 15 pkt 24m 7 pkt   



 

Klasyfikacja indywidualna PPAwBN w sezonie 2014/2015 będzie prowadzona: 

- na jednym dystansie ( obowiązującym dla danej kategorii, organizator określa dystans na 

którym będzie naliczał pkt. do PPAwBN) 

- w kategoriach wiekowych wyżej określonych 

- z podziałem ze względu na płeć 

- klasyfikacja punktowa prowadzona będzie do 30 miejsca. 

 

8. Klasyfikacja generalna: 

 klasyfikacja generalna jest klasyfikacją punktową; 

 punkty będą naliczane we wszystkich zawodach zaliczonych do PPAwBN sezon 

2014/2015 

 klasyfikacja generalna jest prowadzona według wymienionych w Regulaminie 

kategorii wiekowych; 

 punkty z poszczególnych biegów przyznawane są we wszystkich kategoriach 

wyszczególnionych w Regulaminie; 

 aby zostać  uwzględnionym do klasyfikacji generalnej należy ukończyć minimum 4 

biegi  

 do klasyfikacji generalnej zostaną naliczone punkty z  wszystkich biegów w których 

zawodniczka/zawodnik uczestniczyli 

 zdobywcą Pucharu Podhala Amatorów w biegach narciarskich będzie 

zawodniczka/zawodnik, która/który  zdobędzie największą ilość punktów. 

 

 

9. Nagrody 

W poszczególnych zawodach zaliczanych do  PPAwBN , organizatorzy przewidują nagrody. 

Wartość, rodzaj, ilość nagród w poszczególnych zawodach są sprawą indywidualną 

organizatora. Każdy organizator może w sposób indywidualny wyróżnić wszystkich 

uczestników biegów, jest to wyłącznie wolny wybór /wola każdego organizatora. 

 

10. Nagrody w klasyfikacji generalnej. 

  Przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników w  klasyfikacji 

generalnej w każdej kategorii wiekowej Pucharu Podhala Amatorów w Biegach Narciarskich  

 

11.Informacje dodatkowe 

 Oficjalną stroną internetową PPAwBN na sezon 2014/2015  jest strona 

www.narciarskipucharpodhala.pl 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe 

podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w 

trakcie trwania zawodów 



 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na 

trasie 

 Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z 

wystąpieniem  "siły wyższej". 

 Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do 
organizatora 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji  regulaminu zawodów 

12.  Aktualizacja niniejszego regulaminu 15 stycznia 2015 roku. 

14.12.2014 Puchar Kościeliska organizator Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie 

Kościelisko 

27.12.2014 Bieg Sylwestrowy organizator MOSiR w Zakopanem 

10.01.2015 Puchar Białki  organizator  Ośrodek Narciarski Kotelnica  Białczańska 

25.01.2015 Bieg Swata organizator Towarzystwo Cyklistów ORZEŁ Spytkowice 

01.02.2015 Bieg  Gąsieniców organizator MOSiR w Zakopanem 

07.02.2015 Bieg Podhalański organizator  Urząd  Miasta Nowy Targ 

07.03.2015 Bieg Kurierów Tatrzańskich  organizator Chochołów 

14.03.2015 Bieg Narciarski o Puchar Sportowców Wsi Ząb organizator Stowarzyszenie 

Rozwoju i Promocji Wsi Ząb i Okolicy – Kocham Ząb 

 


