
  

Regulamin Młodzieżowego Pucharu Polski Snowboard oraz
Freeski

Sezon 2021/2022

1. Cel zawodów 

1.1 Popularyzacja snowboardu/freeski oraz ośrodków sportów zimowych, 
w których odbywać się będą poszczególne edycje Pucharu Polski. 

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

2. Organizator 

2.1 Organizatorem  Pucharu Polski jest Polski Związek Narciarski. 

2.2 Organizatorami zawodów zaliczanych do PP 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 przesyłania wyników zawodów do Biura
Obliczeń  w  jednolitym  formacie  opublikowanym  przed  sezonem  na  stronie  serwisu
http://pzn.pl/. 

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

3. Uczestnictwo 

3.1 Grupy wiekowe:

3.1.1 Big-Air, Slopestyle, Freeski

Kategoria PZN Senior Młodzieżowiec Junior Junior Młodszy Młodzik

Rok Urodzenia 2003 i starsi 1999-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012

3.1.2 Alpine i Snowboardcross

Kategoria PZN Senior Młodzieżowiec Junior Junior Młodszy Młodzik

Rok Urodzenia 2001 i starsi 1997-2001 2002-2005 2006-2008 2009-2011

http://pzn.pl/snowboard/puchar-polski


  

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

3.3 W zawodach Pucharu Polski prawo startu mają zawodnicy/czki z zagranicy w ilości
nie przekraczającej sześciu osób z danego kraju  

3.4 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 Pucharu Polski. 

4. Zgłoszenia 

4.1  Przez  system  zgłoszeń  https://pzn.sts-live.pl/ w  terminie  podanym  w
komunikatach  poszczególnych  zawodów  –  przed  zgłoszeniem  należy
aktywować/opłacić  licencje  oraz  uzupełnić  ważność  badań  lekarskich  w  profilu
zawodnika. System będzie aktywny tydzień przed poszczególnymi zawodami.
4.1.1 Organizator może ustalić inny termin, jednak musi  on być  podany w oficjalnym
komunikacie

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

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

4.4 Ustala się maksymalną kwotę wpisowego na 60 zł za jedną konkurencję. 

5. Sposób przeprowadzenia 

5.1  Zawody  rozgrywane  zgodnie  z  NRS  i  wytycznymi  PZN,  na  trasie/snowparku
przygotowanym przez organizatora i dopuszczonym przez DT. 
5.2 Zawody Pucharu Polski umieszczone są w kalendarzu zawodów ogłoszonym przez
PZN  w sezonie 2020/2021. 

5.3 Zmiana terminu zawodów jest możliwa wyłącznie za zgodą KZ PZN. 

6. Końcowa punktacja i nagrody 

6.1  Do  końcowej  punktacji  PP  zaliczane  są  wyniki  wszystkich  startów  w  danej
konkurencji  rozegranych  na  zawodach  umieszczonych  w  kalendarzu  PP  w  sezonie
2020/2021.

6.2 Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest wg.  tabeli  2.8 Wytycznych Sportowych
PZN. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie dla każdej konkurencji rozgrywanej w
ramach PP lub łączonej w konkurencjach Alpine, Freestyle oraz Snowboardcross

6.2.2 Końcowa klasyfikacja indywidualna MPP jest listą kwalifikacyjną do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży

6.3 Zawodnicy/czki zajmujący miejsca I – III otrzymują puchary oraz dyplomy. 

6.4  Puchary  i  nagrody  za  punktację  ogólną  w  klasyfikacji  indywidualnej  zostaną
wręczone na uroczystym zakończeniu, po zawodach finałowych. 

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

https://pzn.sts-live.pl/


  

7. Postanowienia końcowe 

7.1 Zawody o Puchar Polski są zawodami klasyfikacyjnymi na POL-pkt oraz eliminacjami
na zawody FIS.

7.2  Przewodniczący Komisji Snowboardu PZN lub powołany przez KZ Koordynator
PP odpowiada za:
- przygotowanie kalendarza zawodów MPP i ewentualne korekty w kalendarzu zawodów,
-  publikowanie  komunikatów  dotyczących  zawodów,  wyników  zawodów  i  aktualnej
klasyfikacji  Pucharu Polski, 
- pomoc i koordynacja w zdobywaniu sponsorów MPP po uzgodnieniu z PZN, 
-  zgłoszenie  do  Komisji  Snowboardu  ewentualnych  uwag  dotyczących  organizacji
zawodów. 

7.3  W  sezonie  2020/2021  wyniki  oraz  wszelkie  informacje  związane  z  PP  będą
publikowane na stronie internetowej www.pzn.pl 

7.4 Interpretacja regulaminu przysługuje Komisji Snowboardu PZN.


