
 

Narodowy Program Rozwoju 

Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej 

Orlen Cup i Orlen Cup KIDS 2023 

REGULAMIN ZAWODÓW 
1. Organizator 

Organizatorem Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej 

„Szukamy Następców Mistrza” – Orlen Cup 2023,  zwanego dalej Orlen Cup 2023, jest Polski 

Związek Narciarski z siedzibą w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3 , 30-313 Kraków. 

Koordynatorem Programu jest Łukasz Kruczek (lukasz.kruczek@pzn.pl) 

Organizatorami lokalnymi Orlen Cup KIDS są Okręgowe Związki Narciarskie i Kluby Sportowe. 

 

2. Cel zawodów 

o Wspieranie rozwoju skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polsce 

o Zachęcanie młodzieży do rywalizacji sportowej poprzez uprawianie skoków narciarskich  

i kombinacji norweskiej 

o Propagowanie zdrowego trybu życia i zwiększanie aktywności na świeżym powietrzu. 

o Interakcja pomiędzy lokalną społecznością 

 

3. Miejsce i termin zawodów  

edycja miejsce data edycja miejsce data 

Orlen Cup I Zakopane 15-17.12.2022 Orlen Cup KIDS I Zakopane 18.12.2022 

Orlen Cup II Zakopane 19-21.01.2023 Orlen Cup KIDS II Zakopane 29.01.2023 

Orlen Cup III Szczyrk 17-19.02.2023 Orlen Cup KIDS III Wisła 26.02.2023 

Orlen Cup IV Szczyrk 16-18.03.2023 Orlen Cup KIDS IV Szczyrk 19.03.2023 

24-26.03.2023 termin rezerwowy 

 

4. Kategorie wiekowe, wielkości skoczni i dystanse 

Wielkość skoczni NORMALNA ŚREDNIA 

SKOKI NARCIARSKIE i  

KOMBINACJA NORWESKA 

Mężczyzn 

OPEN 
JUNIOR 

MŁODSZY 
MŁODZIK 

CHŁOPIEC 

STARSZY 

2004 i starsi 2005/2006 2007/2008 2009/2010 

Dystanse KN do 10km do 7.5km do 5km do 3km 

KN Kobiet Skok na skoczni ŚREDNIEJ i bieg na 5km 

SKOKI NARCIARSKIE 

Kobiet 

OPEN MŁODZICZKI 

2006  i starsze 2007-2008 

Wielkość skoczni MAŁA do HS-50 MAŁA do HS-30 

SKOKI NARCIARSKIE  

i KOMBINACJA NORWESKA 

CHŁOPIEC CHŁOPIEC MŁODSZY 

2011-2012 2013 i młodsi 

DZIEWCZYNKA DZIEWCZYNKA MŁODSZA 

2009-2010 20011 i młodsze 

Dystanse KN 2km 1km 

Treść Regulaminu w rodzaju męskim dotyczy wszystkich płci. 

mailto:lukasz.kruczek@pzn.pl
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5. Współzawodnictwo sportowe 

Zawody rozgrywane będą w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej zgodnie z Narciarskim 

Regulaminem Sportowym PZN, Wytycznymi Sportowymi PZN na sezon 2022/2023  

i Regulaminem Orlen Cup i Orlen Cup KIDS.  

 

6. Punktacja zawodów Orlen Cup do Klasyfikacji Generalnej Orlen Cup 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Punkty 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 25 24 23 22 21 20 19 

Miejsce 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Punkty 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 5 4 

Miejsce 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Punkty 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Do rankingu Orlen Cup będą liczone punkty ze wszystkich startów z pominięciem dwóch (2) 

najniższych wartości punktowych. W przypadku rozegrania 8 startów liczonych będzie  

6 najlepszych. W przypadku rozegrania 7 startów liczone będzie 5 najlepszych. W przypadku 

rozegrania 6 i mniej zawodów będą liczone wszystkie starty. W przypadku KN do rankingu liczone 

będą 3 spośród 4 rozegranych startów. W przypadku rozegrania mniejszej ilości zawodów liczone 

będą punkty ze wszystkich startów. 

Rozstrzygnięcie ex aequo w Rankingu :  

o ilość wyższych miejsc względem drugiego zawodnika,  

o miejsce w Mistrzostwach Polski w swojej kategorii (indywidualnie),  

o suma punktów wszystkich startów 

o miejsce w rankingu KN 

Do rankingu Orlen Cup – indywidualny i klubowy będą liczone punkty wyłącznie zawodników 

kategorii Open (K+M), Junior Młodszy, Młodzik, Młodziczka i Chłopiec Starszy posiadających polskie 

obywatelstwo poparte numerem PESEL. 

Do rankingu Orlen Cup KIDS będą liczone punkty wyłącznie zawodników posiadających polskie 

obywatelstwo poparte numerem PESEL. 

 

7. Zasady uczestnictwa zagranicznych zawodników 

W zawodach Orlen Cup mogą uczestniczyć obywatele innych krajów niż Polska. Zawodnicy mają 

obowiązek posiadać ważną licencję PZN lub aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie oraz 

wypełnić oświadczenie : https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1536910202/fis-

prod/assets/Athletes_declaration.pdf  . Koszt uczestnictwa w konkursach wynosi 10 euro za każdego 

zawodnika za każdy dzień zawodów w skokach narciarskich. 

 

8. Zgłoszenia i warunki startu 

Zgłoszenia do zawodów są dokonywane przez system https://pzn.sts-live.pl/ . 

https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1536910202/fis-prod/assets/Athletes_declaration.pdf
https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1536910202/fis-prod/assets/Athletes_declaration.pdf
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Zawodnicy zagraniczni dokonują zgłoszeń (imię i nazwisko, rocznik, klub, narodowość) na adres 

zgloszenia.skoki@gmail.com . 

Klub, który zgłosi zawodników po upływie wskazanego terminu zgłoszeń zostanie obciążony opłatą 

50zł za każdego zawodnika.  

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów jest spełnienie warunków określonych w 

Wytycznych Sportowych oraz podpisanie wymaganych zgód i oświadczeń. 

 

9. Nagrody za poszczególne zawody 

Organizator zapewnia medale i dyplomy w poszczególnych edycjach dla zawodników, którzy zajmą 

miejsca 1-3 w zawodach Orlen Cup oraz dla zawodników, którzy zajmą miejsca 1-6 w zawodach 

Orlen Cup KIDS. 

Nagrody na podium odbierają wyłącznie zawodnicy. W przypadku nieobecności zawodnika, osoby 

upoważnione do odbioru nagród za nieobecnego zawodnika dokonują tego po zakończeniu 

dekoracji poza podium. 

 

10. Nagrody finansowe dla zawodników 

PZN ufunduje w sezonie 2022/2023 w ramach współpracy z Grupą Orlen S.A. nagrody finansowe 

dla zawodników, którzy zajmą miejsca 1-3 w kategorii Open Mężczyzn (Senior+Junior)  

w skokach narciarskich podczas poszczególnych edycji cyklu. Liczona będzie suma not łącznych 

zdobyta podczas 2 konkursów, dla przykładu Orlen Cup z 15-16.03.2022 : 1.GRUSZKA Mateusz 

(230,5+248=478,5) 2.LEJA Krzysztof (237+240,5=477,5) 3.KUPCZAK Szczepan 

(235+236=471). Poniższe wartości nagród za poszczególne edycje, zostaną wypłacone po 

zakończeniu sezonu. : 

I miejsce – 1.500 zł brutto 

II miejsce – 1.000 zł brutto 

III miejsce – 500 zł brutto 
 

PZN ufunduje w sezonie 2022/2023 w ramach współpracy z Grupą Orlen S.A. nagrody finansowe 

dla zawodniczki, która zajmie 1 miejsce w kategorii Open Kobiet  

w skokach narciarskich podczas poszczególnych edycji cyklu rozegranych na skoczni normalnej. 

Liczona będzie suma not łącznych zdobyta podczas 2 konkursów, dla przykładu Orlen Cup z 15-

16.03.2022 : 1. TWARDOSZ Anna (182,5+137,5=320). Poniższe wartości nagród za poszczególne 

edycje, zostaną wypłacone po zakończeniu sezonu : 

I miejsce – 800 zł brutto 
 

PZN ufunduje w sezonie 2023 w ramach współpracy z Grupą Orlen S.A. nagrody finansowe dla 

skoczków i kombinatorów norweskich, którzy uplasują się na miejscach 1-3 w klasyfikacjach 

generalnych Orlen Cup 2023 w kategoriach Junior Młodszy i Młodzik. Jeżeli ten sam zawodnik 

uplasuje się na miejscach 1-3 klasyfikacji generalnej zarówno w skokach narciarskich, jak  

mailto:zgloszenia.skoki@gmail.com
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i w kombinacji norweskiej zostanie wypłacona łączna nagroda za uzyskane wyniki zgodnie  

z Regulaminem Orlen Cup. Poniższe wartości nagród zostaną wypłacone po zakończeniu sezonu: 

I miejsce – 6.000 zł brutto 

II miejsce – 4.800 zł brutto 

III miejsce – 3.600 zł brutto 
 

PZN przygotuje i podpisze we własnym imieniu umowy z zawodnikami i ich prawnymi opiekunami 

zobowiązując zawodników do reklamowania Grupy Orlen S.A.. Reklama, o której mowa w zdaniu 

poprzednim polegać będzie na występowaniu zawodników podczas wszelkich publicznych zawodów 

i występów w sezonie 2022/2023 w kombinezonach startowych i odzieży wierzchniej (kurtki, 

polary) z logo Orlen oraz eksponowaniu logotypu Orlen na nakryciach głowy o rozmiarze 50cm2. 

 

11. Wypłaty trenerskie za szkolenie w Orlen Cup 2023 

PZN ufunduje w sezonie 2023 w ramach współpracy z Grupą Orlen S.A. łącznie 20 (dwadzieścia) 

wypłat trenerskich w wysokości 2100 zł brutto, które będą wypłacane w cyklu miesięcznym od maja 

2023 do kwietnia 2024. Podział wypłat trenerskich : 

❖ Po jednej (1) nagrodzie trenerskiej za miejsca 1-8 w Rankingu Klubowym Orlen Cup 

❖ Po jednej (1) nagrodzie trenerskiej za miejsca 1-3 w Rankingu Klubowym Orlen Cup KIDS 

❖ Jedna (1) nagroda trenerska Szkoły Mistrzostwa Sportowego z największą sumą punktów 

zawodników  

❖ Jedna (1) nagroda trenerska za największą sumę punktów zawodniczek kategorii Młodziczka, 

Dziewczynka i Dziewczynka Młodsza (S+KN) 

❖ Jedna (1) nagroda trenerska za największą ilość startujących zawodniczek kategorii 

Młodziczka, Dziewczynka i Dziewczynka Młodsza w poszczególnych zawodach cyklu. 

❖ Po jednej (1) nagrodzie trenerskiej dla trzech (3) klubów w zestawieniu Orlen Trophy  

w kategorii Junior Młodszy i Młodzik (S+KN) : Kluby dostają punkty za miejsca zajęte przez 

zawodników w poszczególnych zawodach zgodnie z zasadą 1msce=8pkt, 2msce=7pkt, 

3msce=6pkt, … , 8msce=1pkt;.  

❖ Jedna (1) nagroda trenerska za pierwsze miejsce w rankingu Orlen Cup w kombinacji norweskiej 

❖ Jedna (1) nagroda trenerska za pierwsze miejsce w rankingu Orlen Cup Kids w kombinacji 

norweskiej 

❖ Jedna (1) nagroda trenerska za najlepszą średnią ilość punktów w konkurencji skoków  

w zawodach Orlen Cup 

Wypłaty będą nadawane imiennie decyzją PZN na zlecenie Grupy Orlen S.A. a zgłoszeni trenerzy 

muszą posiadać aktywne licencje trenerskie PZN oraz odbyć co najmniej jedno (1) szkolenie/kurs 

do 30.10.2023. Tematyka i organizacja szkoląca muszą zostać zaakceptowane przez 

Koordynatora. 

PZN podpisze umowy z trenerami zobowiązując ich również do eksponowania logotypu Orlen na 

odzieży wierzchniej oraz nakryciach głowy (50cm2). 

 



 

Narodowy Program Rozwoju 

Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej 

Orlen Cup i Orlen Cup KIDS 2023 

REGULAMIN ZAWODÓW 
12. Wsparcie finansowe dla klubów  

Po sezonie 2022/2023 w ramach współpracy z Grupą Orlen S.A wesprze finansowo kluby, które 

zajmą miejsca 1-8 w klasyfikacji klubowej Orlen Cup. Wsparcie o poniższych wartościach zostanie 

wypłacone po zakończeniu sezonu : 

I miejsce 12.000 zł brutto 

II miejsce 9.000 zł brutto 

III miejsce 6.000 zł brutto 

IV miejsce 5.000 zł brutto 

V miejsce 4.000 zł brutto 

VI miejsce 3.000 zł brutto 

VII miejsce 2.000 zł brutto 

VIII miejsce 1.000 zł brutto 

Oraz kluby która zajmą miejsca 1-6 w klasyfikacji klubowej Orlen Cup KIDS :  

I miejsce 8.000 zł brutto 

II miejsce 6.000 zł brutto 

III miejsce 4.000 zł brutto 

IV miejsce 3.000 zł brutto 

V miejsce 2.000 zł brutto 

VI miejsce 1.000 zł brutto 

  

13. Postanowienia inne 

o Polski Związek Narciarski zastrzega sobie prawo do interpretacji w/w regulaminu. 

o Wszelkie sprawy sporne dotyczące Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich  

i Kombinacji Norweskiej - Orlen Cup 2023 rozpatrywane będą przez Zarząd Polskiego Związku 

Narciarskiego. 

o Wszystkie sprawy dotyczące zmian terminu, miejsca i programu będą rozsyłane do  

OZN-ów/ Klubów drogą mailową oraz publikowane na stronie www.pzn.pl. 

o Zawodnicy oraz trenerzy zobowiązują się w ramach programu społeczno-sportowego „Szukamy 

Następców Mistrza” – Orlen Cup 2023 do nie promowania firm i produktów konkurencyjnych  

w stosunku do Zleceniodawcy w okresie obowiązywania niniejszej umowy. Zobowiązanie to 

obejmuje także wszelkie formy reklamy Zleceniodawcy umieszczonej na sprzęcie narciarskim. 

o Koszt zagubionego (nieoddanego) numeru startowego wynosi 50 złotych brutto.  

o Zawodników w kat. Chłopiec Starszy , Młodziczka i wszystkich kategorii Orlen Cup KIDS 

obowiązuje długość nart – do 140%  wzrostu zawodnika. 

o Do kategorii młodzika włącznie obowiązują symetryczne/proste wiązania (bolce + kostki)  

– zgodnie z wytycznymi PZN 

o W skład jury zawodów Orlen Cup KIDS wchodzi kierownik zawodów, delegat techniczny i sędzia 

główny (jeden z sędziów). Obsada sędziowska obejmuje 3 sędziów orzekających i 5 sędziów 

długościowych. 

http://www.pzn.pl/

