
                                                          

REGULAMIN  PZN 

 
NAGRÓD  FINANSOWYCH  ZA  WYNIKI  SPORTOWE  UZYSKANE  W  ZAWODACH 

NAJWYŻSZEJ  RANGI  FIS 

 

Igrzyska Olimpijskie 

Mistrzostwa Świata Seniorów 

Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich 

Mistrzostwa Świata Juniorów  i  Młodzieżowców 

Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie 

EYOF 

Generalna  Klasyfikacja  Pucharu Świata 

                                                     

 

I.  NAGRODY   DLA   ZAWODNIKÓW  

 

1. Niniejszy  regulamin  ma  zastosowanie  wyłącznie  po   podpisaniu   przez   Zawodnika   ważnego 

      aktualnego kontraktu zawodniczego obowiązującego w  sezonie  za który przyznawane są nagrody. 
 

2. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 8 w zawodach : 

 

• Igrzyska Olimpijskie   

 

      otrzymują nagrody za każde premiowane miejsce do następującej wysokości : 

 

                                            1 miejsce   -   do  60.000 zł   

                                            2 miejsce   -   do  40.000 zł   

                                            3 miejsce   -   do  30.000 zł   

                                            4 miejsce   -   do  12.000 zł   

                                            5 miejsce   -   do    9.000 zł 

                                            6 miejsce   -   do    7.000 zł 

                                            7 miejsce   -   do    5.000 zł 

                                            8 miejsce   -   do    3.000 zł 

 

      Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 8 w drużynie lub sztafecie, otrzymują nagrodę do 30 % maksymalnej   

      wysokości nagrody indywidualnej, dla każdego zawodnika . 

 

3.   Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 – 8 w następujących zawodach : 

 

• Mistrzostwa Świata Seniorów   

• Mistrzostwa Świata w lotach  narciarskich   

• Generalna  Klasyfikacja  Pucharu Świata   

  

      otrzymują  nagrody za  każde premiowane  miejsce   w   wysokości  do  50 %  wartości  nagrody indywidualnej   

      z  pkt 1. Tak wyliczone  kwoty  będą  podstawą  określenia  nagród  zespołowych. 

        

      Zawodnicy zajmujący miejsca  od 1 do 8  w drużynie  lub  sztafecie  w  w/w  zawodach,  otrzymują nagrodę do  

     40 % wysokości nagrody indywidualnej, dla każdego Zawodnika. 

       

 4.  Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 – 8 w następujących zawodach : 

 

• Mistrzostwa Świata Juniorów  i  Młodzieżowców 

• Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie 

• EYOF  

       

      otrzymują  nagrody  za  każde  premiowane  miejsce  w  wysokości  do  10 %   wartości nagrody  indywidualnej  

      z  pkt 1. Tak wyliczone kwoty będą podstawą określenia nagród zespołowych. 



      Zawodnicy zajmujący miejsca  od 1 do 8  w drużynie  lub  sztafecie  w  w/w  zawodach  otrzymują nagrodę do 40  

      % wysokości nagrody indywidualnej, dla każdego Zawodnika.                                                        

 

5.  Podstawą wystąpienia z wnioskiem  nagrody  jest  oficjalny  komunikat  określający  jednoznacznie  miejsce                                                                                                

     Zawodnika, drużyny, sztafety, w rywalizacji  w  w/w  zawodach. 

 

 

II.  NAGRODY  DLA  TRENERÓW  I  OSÓB  WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

 

1. Nagrody określone niniejszym punktem regulaminu przyznawane i wypłacane są wyłącznie  

w przypadku gdy zawodnik, do  którego wyników sportowych przyczynili  się  trenerzy  i osoby 

współpracujące  podpisał ważny, aktualny kontrakt  zawodniczy z Polskim Związkiem Narciarskim.  
 

2.  Za  zdobycie  przez  zawodników  miejsc  1  do  8   w  zawodach  określonych  w  tytule  Regulaminu, trenerzy 

oraz osoby współpracujące mogą otrzymać nagrodę do następującej  wysokości : 

 

 -   Trener Główny Kadry : do  40 %  wysokości  nagród  indywidualnych zdobytych przez Zawodników oraz do 

     40%  wysokości  nagrody zdobytej  przez  zespół, 

 

 -   asystent   Trenera   Głównego :  może  otrzymać  nagrodę  do  20%  w   przypadku   IO   oraz   do  30 %    

       w  pozostałych  przypadkach,  łącznej  wysokości  nagrody  Trenera   Głównego  Reprezentacji, 

  

 -   fizjoterapeuci,  lekarze,  serwismeni,  naukowcy   oraz    inne   osoby   współpracujące :  

     do  15 %   w   przypadku   IO   oraz  do   25 %   w   pozostałych   przypadkach,  łącznej  Nagrody  Trenera   

     Głównego Reprezentacji. 

  

3.  Propozycje podziału nagród przedstawia Zarządowi Dyrektor Sportowy Związku. 

  

4.  Na wniosek Pionu Sportowego lub z inicjatywy własnej  Prezydium,  Zarząd  PZN może  przyznać   nagrody  

     uznaniowe   dla   osób,  które   w    szczególny   sposób   przyczyniły  się   do   udanego  startu   narciarskiej      

     Reprezentacji   w   Igrzyskach   Olimpijskich  lub  w  innych, wymienionych w tytule  zawodach . 

 

 

III.  TRYB  PRZYZNAWANIA  NAGRÓD 

 

1. Nagrody zatwierdza Zarząd PZN na wniosek Wydziału Sportowego oraz Prezydium  Zarządu PZN. 

 

2.   Nagrody  wypłacane  będą  po  zakończeniu  każdego  sezonu  w  miarę  posiadanych  przez  PZN środków   

      finansowych. Kwoty, o których mowa powyżej określone są jako brutto wraz ze składkami ZUS pokrywanymi   

      przez PZN. 

 

3.  Niniejszy regulamin dotyczy tylko osób, które przestrzegają Karty Olimpijskiej, mają podpisaną ważną umowę   

     z Polskim Związkiem Narciarskim. 

 

4.   Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Prezydium Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego.  

 

5.   Niniejszy  regulamin  nie  stanowi  dla  kogokolwiek  jakiejkolwiek podstawy prawnej lub faktycznej do   

      dochodzenia  przed  jakimkolwiek  organem, w  tym  także  przed  sądem,  roszczeń o wypłatę części lub    

      całości kwot określonych niniejszym regulaminem. 
   

6.  Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego. 

 

„ Regulamin Nagród za wyniki sportowe ” PZN, został zatwierdzony przez Zarząd PZN w dniu 14 maja 2015 roku  
i obowiązuje od dnia zatwierdzenia. 
 

                           

 

 

 
 


