NARCIARSKI PUCHAR MAZOWSZA
REGULAMIN
1. Narciarski Puchar Mazowsza
1.1 Narciarski Puchar Mazowsza (dalej zwany „NPM”) jest serią otwartych zawodów w narciarstwie alpejskim.
1.2. Organizatorem NPM jest Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki.
1.3 W każdym sezonie narciarskim rozgrywana jest jedna edycja NPM (zwana dalej „Edycją NPM”).
1.4 Edycja NPM składa się od 2 do 5 eliminacji w konkurencjach: slalom gigant, slalom, carving.
1.5 Wykaz konkurencji i kalendarz zawodów - eliminacji podaje organizator w komunikacie przed każdym
sezonem.
1.6 Organizatorem poszczególnych zawodów - eliminacji NPM może być klub zrzeszony w Warszawskim
Okręgowym Związku Narciarskim (zwanym dalej „WOZN”).
2. Warunki uczestnictwa
2.1 Prawo startu w NPM mają osoby zamieszkałe w Województwie Mazowieckim.
2.2 Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do zawodów mieszkańców innych województw lub
krajów.
2.3 Organizator dopuszcza do zawodów osoby, które dokonały zgłoszenia oraz opłaciły opłatę startową (zwane
dalej łącznie „Zawodnikami” albo osobno „Zawodnikiem”). Sposób zgłoszenia do zawodów podany będzie
w komunikacie przed sezonem.
2.4 Wysokość opłaty startowej ustala organizator i podaje ją w komunikacie NPM przed sezonem.
2.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Zawodnika z grona startujących w NPM w przypadku
naruszenia przez nią zasad regulaminu, dobrych obyczajów lub zasad Fair Play. Osobie wykluczonej nie
przysługuje zwrot opłaty startowej.
2.6 Wszyscy Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
2.7 Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości startujących zawodników do 200 – decyduje kolejność
zgłoszeń.
3. Grupy wiekowe
3.1 NPM rozgrywany jest w ośmiu kategoriach wiekowych z podziałem na grupy kobiet i mężczyzn:

GRUPA 0
GRUPA I i II
GRUPA III i IV
GRUPA V i VI
GRUPA VII i VIII
GRUPA IX i X
GRUPA XI i XII
GRUPA XIII i XIV
GRUPA XV i XVI

urwiski dziewczynki i chłopcy – roczniki 2011 i młodsi
dzieci młodsze dziewczynki i chłopcy - roczniki 2010 - 2009
dzieci starsze dziewczynki i chłopcy - roczniki 2008 - 2007
młodzik dziewczynki i chłopcy - roczniki 2006 - 2005
junior młodszy dziewczynki i chłopcy - roczniki 2004 - 2003
junior kobiety i mężczyźni - roczniki 2002 - 1998
senior kobiety i mężczyźni - roczniki 1997 - 1983
masters kobiety i mężczyźni - roczniki 1982 - 1968
grand masters kobiety i mężczyźni - roczniki 1967 i starsi

O przydziale do grupy wiekowej decydują roczniki urodzenia potwierdzone w komunikacie przed sezonem.
Grupy kobiet oznaczone są liczbami nieparzystymi.
4. Zasady Rozgrywania Zawodów
4.1 Zawody będą rozgrywane zgodnie z zasadą FAIR PLAY.
4.2 Nadrzędną zasadą jest bezpieczeństwo startujących i osób towarzyszących.
4.3 Zawody będą rozgrywane zgodnie z podstawowymi przepisami dla danej konkurencji według Narciarskiego
Regulaminu Sportowego PZN, zgodnie z regulaminem NPM oraz informacjami zawartymi w komunikatach
wydawanych przez organizatora NPM i organizatora poszczególnych zawodów - eliminacji.
4.4 Każda eliminacja może mieć swoją własną nazwę oraz kierować się dodatkowymi ustaleniami, zawartymi
w komunikacie ogłoszonym przed zawodami.

5. Kolejność startu
5.1 Kolejność startu grup do wszystkich konkurencji, zarówno do pierwszego, jak i drugiego przejazdu ustala się
według kolejności zgodnej z numeracją grup: od I do XVI.
5.2 W ramach grupy Zawodnicy startują w kolejności zgodnej z listą startową utworzoną według następujących
zasad:
a) do pierwszego przejazdu: numery 1-15 w każdej grupie są rozlosowywane wśród Zawodników,
którzy zajmują w punktacji aktualnej Edycji NPM miejsca od 1 do 15, kolejne numery otrzymują
Zawodnicy zajmujący kolejne miejsca w punktacji aktualnej Edycji NPM, pozostałe będą losowane dla
Zawodników niesklasyfikowanych w aktualnej Edycji NPM,
b) kolejność startu do drugiego przejazdu odbywa się według czasów uzyskanych w pierwszym
przejeździe, przy czym Zawodnik, który osiągnął 15-ty czas w grupie, jedzie jako pierwszy, Zawodnik,
który osiągnął najlepszy czas w grupie jedzie jako 15-ty, pozostali według czasów od najlepszego do
najgorszego.
5.3 Do pierwszej eliminacji w sezonie losowanie odbywa się według wyników poprzedniej Edycji NPM.
5.4 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności startu grup i Zawodników.
6. Zasady Punktacji
6.1 Startujący Zawodnicy otrzymują punkty za zajęte miejsce w każdej, poszczególnej eliminacji w swojej
grupie wiekowej.
6.2 Punkty przydzielane są za miejsca zajęte w danej grupie według następujących zasad World Cup FIS:
miejsce 1-100 pkt., 2 – 80, 3 – 60, 4 – 50, 5 – 45, 6 – 40, 7 – 36, 8 – 32, 9 – 29, 10 – 26, 11 –24, 12 – 22,
13 – 20, 14 – 18, 15 – 16, 16 – 15, 17 – 14, 18 – 13, 19 – 12, 20 – 11, 21 – 10, 22 – 9, 23 – 8, 24 – 7, 25 – 6,
26 – 5, 27 – 4, 28 – 3, 29 – 2, 30 – 1 punkt.
6.3 Wynik końcowy Edycji NPM stanowi suma punktów z poszczególnych eliminacji. W każdej grupie
wygrywa Zawodnik z największą liczbą punktów.
6.4 W przypadku kiedy dwóch lub więcej Zawodników uzyska tę samą liczbę punków, o kolejności decyduje:
a) który z Zawodników więcej razy wygrał we wszystkich eliminacjach z pozostałymi,
b) który z Zawodników zajął we wszystkich eliminacjach więcej lepszych miejsc.
Jeżeli te zasady nie przyniosą rozstrzygnięcia to pozostaje remis.
7. Nagrody
7.1 Zawodnicy, którzy w poszczególnych grupach zajęli miejsca 1-3 w każdej z eliminacji NPM otrzymują
pamiątkowe medale NPM.
7.2 Zawodnicy, którzy w poszczególnych grupach zajęli miejsca 1-6 w każdej z eliminacji NPM otrzymują
pamiątkowe dyplomy NPM.
7.3 Zwycięzcy końcowej klasyfikacji danej Edycji NPM w poszczególnych grupach wiekowych, czyli
Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe puchary NPM.
7.4 Zawodnicy, którzy w końcowej klasyfikacji danej Edycji NPM w poszczególnych grupach wiekowych zajęli
miejsca 1-6 otrzymują pamiątkowe dyplomy NPM.
7.5 Nagrody rzeczowe będą przyznawane według zasad ustalonych przez sponsorów i organizatora.
7.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad opisanych w punktach 7.1 –7.4. Zasady te ogłaszane są w
komunikacie NPM.
8. Komunikaty
8.1 Komunikaty NPM wydaje organizator.
8.2 Komunikat NPM wydany przed sezonem powinien zawierać:
a) konkurencje rozgrywane w Edycji NPM,
b) termin i miejsce poszczególnych zawodów - eliminacji oraz informacje kto jest ich organizatorem,
c) informacje dotyczące zasad zgłaszania zawodników do NPM,
d) wysokość opłaty startowej.
9. Informacje
9.1 Biuro zawodów znajduje się na stałe w siedzibie organizatora NPM, a w czasie rozgrywania zawodów eliminacji w miejscu podanym w komunikacie NPM (zwane dalej „Biurem Zawodów”).
9.2 Oficjalne komunikaty NPM i informacje na temat NPM oraz wyniki zamieszczane są w Biurze Zawodów
oraz na internetowej stronie organizatora NPM: www.deski.org.

9.3 Interpretacji sportowej części regulaminu dokonują osoby wyznaczone przez organizatora w komunikacie
publikowanym przed Eliminacją NPM.
10. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
10.1 Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez WTS DeSki oraz osoby fizyczne lub
prawne, z którymi WTS DeSki jest lub będzie związana umową.
10.2 Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie materiałów wykorzystujących wizerunek za
pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z obowiązującym prawem, a dotyczącym promocji
aktualnej oraz przyszłych edycji NPM, materiałów reklamowych i promocyjnych WTS DeSki oraz relacji
związanych z NPM jak i działalnością WTS DeSki.
10.3 Równocześnie Zawodnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego
wykorzystania zdjęć z jego wizerunkiem lub osoby przez niego zgłaszanej, także w przypadku wykorzystywania
ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

Warszawa, 20.09.2018 r.

