
MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW 
POLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO 

2022 
W SLALOMIE GIGANCIE I SLALOMIE 

      
  

 

 

REGULAMIN 

 
I. CEL 
1. Popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku na nartach. 
2. Integracja środowiska narciarskiego. 
3. Podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego. 
4. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych grupach wiekowych. 
 
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. Mistrzostwa Polski Amatorów PZN to cykl zawodów narciarskich składających się z zawodów 

eliminacyjnych oraz zawodów finałowych. 
2. Organizatorem Mistrzostw Polski Amatorów PZN jest Komisja Zjazdów Powszechnych Wydziału 

Sędziowskiego i Narciarstwa Powszechnego PZN przy współpracy Okręgowych Związków Narciarskich, 
Klubów lub innych organizacji. 

3. Poszczególne zawody rozgrywane są wg tego samego – niniejszego regulaminu.  
4. Organizator powołuje Komisję Sędziowską. Komisja Sędziowska ma głos ostateczny we wszystkich 

kwestiach sportowych związanych z zawodami, w tym także ma prawo rozstrzygać spory oraz wszelkie 
protesty. 

5. Zawody zostaną przeprowadzone na podstawie niniejszego regulaminu oraz Narciarskiego Regulaminu 
Sportowego.  

 
III. ZASADY UCZESTNICTWA 
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 18 rok życia i nie 

były czynnymi zawodnikami w ciągu ostatnich 5 sezonów tj. nie mieli licencji w sezonie 2016/2017  
i w sezonach kolejnych. 

2. W MPA PZN 2022 dopuszcza się start zawodników, którzy posiadali licencje zawodnicze jako 
niepełnoletni minimum dwa sezony wcześniej tj. ostatni raz w sezonie 2019/2020. 

3. Posiadanie licencji zawodnika w kategoriach masters nie wyklucza udziału w cyklu zawodów MPA PZN. 
4. Licencje amatorskie nie obowiązują w obecnym sezonie. Decyzją KNP zapis o konieczności posiadania 

licencji amatorskiej będzie obowiązywać od kolejnego sezonu tj 2022/2023. 
5. Każdy uczestnik musi posiadać ważne badania lekarskie. 
6. Organizatorzy zalecają ubezpieczenie się od NNW. 
 
IV. PROGRAM ZAWODÓW 
1. Mistrzostwa Polski Amatorów PZN zostaną rozegrane w następujących konkurencjach: 

- slalom gigant kobiet i mężczyzn, 
- slalom kobiet i mężczyzn.  

2. O kolejności startów w zawodach Mistrzostw Polski Amatorów PZN decyduje: 
a) w zawodach eliminacyjnych (slalom gigant i slalom): 



- I przejazd - na podstawie losowania w grupach, 
- II przejazd - pierwsza piętnastka w odwróconej kolejności, następnie pozostali zawodnicy wg 
kolejności miejsc zajętych w I przejeździe.  
b) w zawodach finałowych decyduje (slalom gigant i slalom): 
- I przejazd - na podstawie losowania w grupach, 
- II przejazd - pierwsza piętnastka w odwróconej kolejności, następnie pozostali zawodnicy wg 
kolejności miejsc zajętych w I przejeździe. 

 
V. PUNKTACJA ELIMINACJI 
1. W każdych zawodach eliminacyjnych zdobywamy punkty wg poniższej tabeli: 

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

2. Do startu w zawodach finałowych Mistrzostw Polski Amatorów PZN 2022 kwalifikuje się każda osoba, 
która uzyskała: 
a. w SLALOMIE GIGANCIE minimum 60 pkt. 
b. w SLALOMIE minimum 40 pkt. 

3. Kobiety urodzone w 1957 roku i starsze oraz mężczyźni urodzeni w 1947 i starsi uzyskują kwalifikacje do 
zawodów finałowych Mistrzostw Polski Amatorów PZN 2022 po uzyskaniu minimum 20 punktów 

 
VI. GRUPY WIEKOWE 
1. W zawodach eliminacyjnych wprowadza się następujący podział na grupy wiekowe*: 

KOBIETY 
MĘŻCZYŹNI 

GRUPA I 65 lat i więcej -1957 

GRUPA I 55 i więcej -1967 GRUPA II 55 - 64 lat 1967 – 1958 

GRUPA II 45 - 54 lat 1977 – 1968 GRUPA III 45 - 54 lat 1977 – 1968 

GRUPA III 35 - 44 lat 1987 – 1978 GRUPA IV 35 - 44 lat 1987 – 1978 

GRUPA IV 18 - 34 lat 2004 – 1988 GRUPA V 18 - 34 lat 2004 – 1988 

2. W związku z prowadzoną podczas zawodów eliminacyjnych klasyfikacją Pucharu Polski Amatorów nie 
dopuszcza się możliwości łączenia grup. 

3. W zawodach finałowych wprowadza się następujący podział na grupy wiekowe*: 

KOBIETY 
MĘŻCZYŹNI 

GRUPA I 75 lat i więcej -1947 

GRUPA I 65 lat i więcej -1957 GRUPA II 65 – 74 lat 1957 – 1948 

GRUPA II 55 - 64 lat 1967 – 1958 GRUPA III 55 - 64 lat 1967 – 1958 

GRUPA III 45 - 54 lat 1977 – 1968 GRUPA IV 45 - 54 lat 1977 – 1968 

GRUPA IV 35 - 44 lat 1987 – 1978 GRUPA V 35 - 44 lat 1987 – 1978 

GRUPA V 18 - 34 lat 2004 – 1988 GRUPA VI 18 - 34 lat 2004 – 1988 
*Grupy zostały podzielone co 10 lat jednak roczniki zostały dostosowane do podziału w zawodach rangi FIS Masters. 

VII. NAGRODY 
1. Nagrody rzeczowe w poszczególnych zawodach eliminacyjnych funduje organizator w zależności od 

możliwości finansowych. 
 
VIII. ZASADY FINANSOWANIA 
1. Mistrzostwa Polski Amatorów PZN w narciarstwie alpejskim finansowane są: 

- ze środków finansowych pozyskanych przez organizatora z Polskiego Związku Narciarskiego, 
- ze środków finansowych pozyskanych przez organizatora z urzędów administracji publicznej, 
- ze środków finansowych pozyskanych przez organizatora z od sponsorów, 
- przez uczestników poprzez wpłacenie wpisowego (szczegóły w komunikatach dotyczących 
poszczególnych zawodów). 

2. W ramach pozyskanych środków organizator zawodów eliminacyjnych  i finałowych zapewnia: 
- pełną organizację zawodów (wynajęcie stoku, pomiar czasu, obsługę biura zawodów, obsługę 
techniczną, obsługę sędziowską), 



- obsługę medyczną w tym TOPR/GOPR, 
- ubezpieczenie OC organizatora, 
- w miarę możliwości finansowych nagrody.  

3. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia, 
wpisowego oraz przejazdów wyciągami narciarskimi. 

4. Organizator zawodów eliminacyjnych odprowadza na konto Polskiego Związku Narciarskiego opłatę  
w wysokości 10 zł od każdego uczestnika eliminacji. Opłata przeznaczona jest na koszty organizacyjne. 

 
IX. ODWOŁANIA I PROTESTY 
1. W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje Komisja 

Sędziowska.  
2. Od decyzji Komisji Sędziowskiej lub w przypadku naruszenia regulaminu zawodów można składać 

odwołania i protesty (na piśmie) do Komisji Zjazdów Powszechnych Wydziału Sędziowskiego  
i Narciarstwa Powszechnego PZN w terminie 7 dni od zakończenia imprezy, jednocześnie wpłacając 
kaucję w wysokości 500,00 zł na konto PZN. W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi. 

3. Od decyzji Komisji Zjazdów Powszechnych Wydziału Sędziowskiego i Narciarstwa Powszechnego PZN 
odwołanie nie przysługuje. 

 
X. ZGŁOSZENIA 
1. Wszystkie dokumenty, informacje, komunikaty i wyniki znajdują się na stronie: www.wnp.pzn.pl. 
2. Zgłoszenie do poszczególnych zawodów musi zostać wykonane w terminie określonym w komunikacie 

organizacyjnym dotyczącym danych zawodów. 
3. Zgłoszenia do poszczególnych zawodów eliminacyjnych dokonuje się u organizatorów lokalnych wg 

zasad określonych w komunikacie organizacyjnym dotyczącym danych zawodów. 
 
XI. UWAGI KOŃCOWE 
1. Za przygotowanie zawodników do zawodów odpowiadają sami zawodnicy. 
2. Każdy zawodnik musi startować w kasku (ochraniaczu głowy). Brak kasku jest równoznaczny  

z dyskwalifikacją. 
3. Oglądanie trasy zgodnie z NRS.  
4. W sprawie sponsoringu oraz zakresu realizacji zobowiązań z niego wynikających dla całego cyklu oraz 

poszczególnych zawodów, decyzje podejmuje główny organizator – Komisja Zjazdów Powszechnych 
Wydziału Sędziowskiego i Narciarstwa Powszechnego PZN. 

5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie wszelkich od niego odstępstw 
przysługuje jedynie organizatorowi – Komisji Zjazdów Powszechnych Wydziału Sędziowskiego  
i Narciarstwa Powszechnego PZN. 

6. Głównym organizatorem Mistrzostw Polski Amatorów PZN jest: Komisja Zjazdów Powszechnych 
Wydziału Sędziowskiego i Narciarstwa Powszechnego PZN z siedzibą w Krakowie ul. Mieszczańska 18/3 
30-313 Kraków tel. 601-550-300   www.wnp.pzn.pl   e-mail: wnp@pzn.pl 

 


