WYTYCZNE SPORTOWE W KONKURENCJACH ALPEJSKICH NA SEZON NARCIARSKI 2007/2008
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Zawodnicy, którzy mogą otrzymać licencję FIS - rocznik 1992 i starsi.
1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów z kalendarza PZN oraz FIS jest wykupienie licencji PZN, którą należy
okazać na każde żądanie DT. Licencja jest dowodem tożsamości zawodnika i nie zastępuje obowiązujących dotychczas
dokumentów wymaganych do zgłoszenia do startu w zawodach z kalendarza PZN.

2. Zapowiedzią zawodów w narciarstwie alpejskim jest ujęcie ich w kalendarzu imprez PZN. Obowiązkiem potencjalnych
uczestników jest kontakt z organizatorem w sprawie aktualności terminów zawodów. Decyzja w sprawie aktualności
organizacji zawodów musi być dostępna najpóźniej 48 godzin przed odprawą techniczną i losowaniem w odpowiednim
OZN i biurze PZN

3. POL-punkty wyliczane są dla zawodników grup Juniora Młodszego/Jun B i Młodzika/Jun C.
4. Zasady obliczania POL-punktów w trakcie sezonu startowego:
a) jeśli zawodnik w jednym starcie uzyskał POL-pkt lepsze niż posiadane po zakończeniu ubiegłego sezonu startowego,
to oblicza się średnią arytmetyczną z już posiadanych i nowo zdobytych POL-punktów,
b) jeśli zawodnik uzyska dwa wyniki lepsze, to z nich wylicza się aktualne POL-punkty.

5. Zasady obliczania POL-punktów po zakończeniu sezonu startowego,
a) w każdej konkurencji jako średnia arytmetyczna dwóch najlepszych wyników w zakończonym sezonie startowym,
b) jeśli zawodnik ukończył w zakończonym sezonie startowym tylko jeden start, dolicza się karę w wysokości 50%,
nie mniej jednak 10 POL-pktów. Wyliczone w ten sposób POL-pkty nie wchodzą do rankingu PZN.

6. POL- pkt-y zerowane są po zakończeniu sezonu startowego. Rankingi w/g POL-punktów wyliczane są z nie zerowanych
POL-punktów.

7. Obliczanie POL-pktów nastąpi tylko dla zawodników, którzy wnieśli opłatę na dany sezon.
8. Termin wniesienia opłat za POL-punkty ustala się na dzień 30 listopada 2007 roku.
/ wcześniejszy termin spowodowany jest koniecznością nadania numerów kodowych /

9. Wysokość opłat za POL-pkty oraz pozostałe punktacje wynosi 50,00 zł /od jednego zawodnika /przed sezonem należy
kontaktować się z biurem obliczeń.

10. Listy POL-pkt są aktualizowane po każdych zawodach ujętych w kalendarzu imprez PZN.
11. Osobą odpowiedzialną za obliczanie POL-punktów, ich aktualizację oraz listy POL-punktów, rankingi i punktację
Pucharu Polski, punktację kwalifikacji na zawody FIS prowadzić będzie w sezonie 2007/2008 Pan Krzysztof Horecki,
Tel. kontaktowy 0-601-513-181

12. Zawodnicy, którzy ze względu na przewlekłą kontuzję wzięli udział w mniej niż 50% startów z kalendarza imprez PZN
i w związku z tym nie uzyskali poprawy POL-pktów, mogą mieć przepisane POL-pkty z ubiegłego sezonu bez kary, jeśli
udokumentują kontuzję zaświadczeniem lekarskim najpóźniej do 15.04.2008 przed Komisją Zjazdów i przed osobą
sporządzającą listy POL-punktów.

13. Punkty za konkurencję oblicza się według wzoru FIS:
P=

Tx
------ - 1 xF
To

Współczynniki F do obliczania POL pkt:
SL - 600
Tx - czas obliczanego zawodnika (w sek.)
GS - 800
To - czas zwycięzcy (w sek.)
SG - 1000
14. Każdorazowo dokonuje się obliczenia tzw. dodatku dla POL-punktów wyliczanego z pięciu najlepszych POL-pktów
w dziesiątce oraz pięciu najlepszych POL-pktów na starcie.

15. Przy obliczaniu dodatku do POL-pktów przyjmuje się maksymalne wartości POL-pktów :
SL - 145
GS - 200
SG – 250

16. W przypadku gdy zawodnicy brani do obliczania dodatków posiadają wyższe POL-punkty, przyjmuje się dla nich podane
maksymalne wartości. Jeżeli do obliczania dodatku brani są również zawodnicy nie posiadający POL-punktów, to piątkę
do obliczeń uzupełnia się o za-wodników od końca dziesiątki, podając dla nich podane wyżej maksymalne wartości.

17. Trenerzy zgłoszonych do startów zawodników, którzy z powodu nagłej niedyspozycji nie mogą startować w zawodach,
zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu DT przed rozpoczęciem zawodów.

18. Postanowienia dotyczące rozgrywania zawodów o Mistrzostwo Polski.
1. Konkurencje rozgrywane w ramach Mistrzostw Polski Seniorów:
supergigant, slalom gigant, slalom , oraz dwubój slalomowy.
Dwubój składa się z slalomu giganta i slalomu i obliczony jest na podstawie sumy czasów.
W międzynarodowych MP klasyfikacja Mistrzostw Polski i klasy sportowe przyznane będą zawodnikom polskim na
podstawie odrębnego komunikatu.
2. OOLMł dla juniorów A jest równocześnie Mistrzostwami Polski Juniorów. Konkurencje rozgrywane w ramach OOLMł
juniorów A: slalom gigant , super gigant, slalom oraz super kombinacja – składająca się z super giganta i jednego
przejazdu slalomu . Superkombinacja rozgrywana będzie w jednym dniu, przed południem SG, wieczorem jeden przejazd
slalomu. Łączny czas składa się na wynik tej konkurencji.
3. OOMł juniorów młodszych/ juniorów B – jest równocześnie Mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych. W ramach tej
imprezy rozgrywa się : slalom gigant, super gigant , slalom oraz super kombinacja – składająca się z super giganta i
jednego przejazdu slalomu . Superkombinacja rozgrywana będzie w jednym dniu, przed południem SG, wieczorem jeden
przejazd slalomu. Łączny czas składa się na wynik tej konkurencji.

19. Kryteria kwalifikacji do startów w międzynarodowych zawodach
1. Zasady zgłoszeń do zawodów FIS.
Pierwszeństwo zgłoszeń do startów FIS mają:
 grupy szkolenia olimpijskiego, kadry młodzieżowe
 kadry PZN w kolejności najlepszych FIS punktów w konkurencji, w której mają startować
 w ramach limitu miejsc następni najlepsi zawodnicy w kolejności posiadanych FIS punktów w konkurencji, w której mają
startować
 wszystkie zgłoszenia muszą przejść przez biuro PZN
 koordynacja zgłoszeń do zawodów FIS prowadzona jest przez kierownika wyszkolenia PZN
2. Udział w zawodach FIS na Słowacji i w Czechach.
a) w zawodach mogą brać udział reprezentacje kraju zgodnie z wytycznymi FIS,
b) koszty startowego i wyciągów pokrywają zawodnicy/czki nie posiadający FIS punktów oraz posiadający FIS punkty,
którzy nie mieszczą się na miejscach 1 – 6 wg FIS pkt na zgłoszeniu
c) reprezentanci kraju w ilości 6 kobiet + 2 trenerów, 6 mężczyzn + 2 trenerów są zwolnieni z opłat wyciągów i
startowego.
d) w sytuacji zgłoszenia do zawodów w CZ i SVK większej ilości zawodników niż 25, pozostawia się 5 miejsc dla
roczników 92 wg rankingu za sezon 2006/2007. /punkt obowiązuje do dnia 31.01.2008.
Powyższe warunki dotyczą również zawodników Słowacji i Czech startujących na zawodach FIS w Polsce.
3.Mistrzostwa Świata Juniorów
24.02 – 02.03.2008 Formigal ESP
Termin ustalenia szerokich składów ustala się na dzień 30.01.2008. Do reprezentacji PZN kwalifikują się juniorzy posiadający
najlepsze FIS punkty z dowolnej konkurencji w ilości do 4-ch juniorek i do 4-ch juniorów. Skład ekipy proponują trenerzy
Kadr kobiet i mężczyzn, opiniuje Komisja Zjazdów uwzględniając aktualny poziom sportowy/FIS –pkt z sezonu 2007/08
zawodniczek i zawodników, akceptuje Dyrektor Sportowy PZN i Zarząd PZN do dn. 10.02.2008r.
Komisja Zjazdów ma prawo pozytywnie zaopiniować na Mistrzostwa Świata zawodników – kadetów nie spełniających w/w
wymogów.
4. Międzynarodowe Zawody Dzieci FIS
Do reprezentacji kwalifikują się zawodniczki i zawodnicy, którzy osiągnęli najlepszepsze wyniki w zawodach
kwalifikacyjnych i w krajowym rankingu , wg regulaminu opracowanego i zatwierdzonego przez Komisję Zjazdów PZN.
Regulamin eliminacji do reprezentacji Polski na zawody FIS (Junior Młodszy/jun.B, Młodzik/jun. C) :
1. Eliminacjami są wszystkie zawody organizowane w kraju, zaznaczone * w kalendarzu PZN.
2. Po rozegraniu zawodów wyłania się składy I i II reprezentacji.
3. I reprezentacja bierze udział w następujących zawodach FIS:
- Ricki – Czechy
termin eliminacji 18.12.07 – 23.01.08
- Puchar Loka - Słowenia, termin eliminacji 04.01.07 – 14.02.08
- Topolino - Włochy termin eliminacji 04.01.07 – 14.02.08
- Le Sauze -Val d’ Isere – Francja termin eliminacji 11.02 -18.03.08

II reprezentacja bierze udział w następujących zawodach FIS:
- Vratna – Słowacja
termin eliminacji 18.12.07 – 23.01.08/
- Zagrzeb – Chorwacja 04.01.07 – 14.02.08
- Abetone – Włochy termin eliminacji 11.02 -18.03.08
- Val d’ Isere – Francja termin eliminacji 11.02 – 18.03.08 na koszt własny /
Terminy eliminacji ustalono na podstawie kalendarza . Ewentualne korekty terminów zawodów będą uwzględnione przy
ustalaniu składów reprezentacji .
4. I reprezentację tworzy:
- 3 najlepszych juniorów B i 3 juniorki B
- 2 najlepszych juniorów C i 2 juniorki C
- kierownik reprezentacji,
- 3 trenerów

II reprezentację tworzy:
- 3 juniorów B i 3 juniorki B z miejsc 4 - 6
- 2 najlepszych juniorów C i 2 juniorki C z miejsc 3 - 4
- kierownik reprezentacji
- 3 trenerów

Trenerami reprezentacji są: trenerzy klubowi, których zawodnicy i zawodniczki zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych
grupach. . W wypadku kiedy trener posiada zawodników na dwóch pierwszych miejscach do reprezentacji włącza się
trenerów zawodników zajmujących 2 miejsca.
5. Zawodnicy reprezentacji biorący udział w startach międzynarodowych rozstawieni są do losowania wg ilości zdobytych
punktów w danej konkurencji bez prawa zmiany lub wyboru miejsca startu.
6.Ustala się punktację wg następującego klucza:
1 miejsce
- 20 pkt.
2 miejsce
- 17 pkt.
3 miejsce
- 15 pkt.
4 miejsce
- 14 pkt.
5 miejsce
- 13 pkt. itd......
7. W przypadku parzystej ilości startów bierze się pod uwagę połowę najlepszych. Jeżeli ilość startów jest nieparzysta,
to bierze się pod uwagę połowę startów + 1 start.
9.Na wniosek Komisji Zjazdów PZN mogą się odbyć dodatkowe zawody kwalifikacyjne, np. z powodu małej ilości startów.
/obowiązuje siedmio dniowy termin zawiadomienia o zawodach/
10.Odpowiedzialnym za tworzenie reprezentacji juniorów mł. i młodzików, wyznaczenie kierownika oraz za ustalanie
punktacji kwalifikacyjnej w trakcie sezonu 2007/2008 oraz po jego zakończeniu jest wyznaczony przez Komisję Zjazdów
kol. Andrzej Bielawa.
11.Zasady organizacji wyjazdów na zawody ustala Komisja Zjazdów.
12.Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja Zjazdów PZN.
13. Zgodnie z punktem 1250.2.2 IWO zawodnik kategorii dzieci I / junior C/ może startować najwyżej dwa razy w zawodach
FIS, zawodnik kategorii dzieci II / jun. młodszy / pierwszoroczny w trzech zawodach FIS, drugoroczny w czterech zawodach
tego cyklu.
20. Kryteria powoływania do Kadr Narodowych PZN na sezon 2008/2009 :
Kadra Narodowa Seniorów :
Kwalifikują się zawodnicy/czki, którzy zajęli miejsca 1 - 8 na posezonowym rankingu seniorów/ ek
Kadra Narodowa Juniorów/ek PZN – w skład Kadry Narodowej Juniorów/ek wchodzi 12 – 15 zawodników/czek wg
posezonowego rankingu juniorów/ek.
Składy Kadr Narodowych zatwierdza Zarząd PZN.
Grupy szkoleniowe PZN :
Po sezonie 2007/2008 zostaną powołane Grupy Szkoleniowe A , w skład których wejdą najlepsi i najbardziej perspektywiczni
zawodnicy/czki:
Grupy szkoleniowe A
– obejmują po 4 - 6 najlepszych zawodników/czek . Skład grup proponują powołani trenerzy,
opiniuje Komisja Zjazdów akceptuje Dyrektor Sportowy PZN oraz Zarząd PZN.
Kadra Młodzieżowa PZN – obejmuje po 4 -6 zawodników/ek do lat 23, także Juniorów/ek. . Skład grup proponują powołani
trenerzy, opiniuje Komisja Zjazdów akceptuje Dyrektor Sportowy PZN oraz Zarząd PZN.
UWAGA : trenerzy prowadzący mają prawo do powołania jednego zawodnika w skład swojej Kadry wg własnego
uznania, lecz po dokładnym uzasadnieniu.

Kryteria dodatkowe dla powołania grup szkoleniowych A :
rocznik:
dziewczęta
chłopcy
1992
- poniżej 60 FIS pkt.
poniżej 70 FIS pkt.
1991
- poniżej 45 FIS pkt.
poniżej 55 FIS pkt.
1990
- poniżej 35 FIS pkt.
poniżej 45 FIS pkt.
1989
- poniżej 30 FIS pkt.
poniżej 40 FIS pkt.
1988
- poniżej 25 FIS pkt.
poniżej 35 FIS pkt.
1987 i starsi
- poniżej 20 FIS pkt.
poniżej 30 FIS pkt.
Komisja Zjazdów w wyjątkowych wypadkach może wnioskować do grup zawodników nie spełniających w/w kryteriów.

Dodatkowe kryteria dla wszystkich kadr PZN stanowią :
 bardzo dobry stan zdrowia,
 realizacja indywidualnie określonych zadań sportowych
 osiągnięcia odpowiedniego poziomu wytrenowania, określone na podstawie badań diagnostycznych i testów.
 podpisanie umowy pomiędzy zawodnikiem a PZN dotyczącej wzajemnych praw i obowiązków.
Zasady przyjęcia zawodników do SMS w roku 2008 :
Kwalifikuje się zawodnik wg wewnętrznych kryteriów sportowych opracowanych przez poszczególne szkoły
ponadto zawodnik - kandydat do SMS musi:

 zdać egzaminy teoretyczne wymagane do liceum
 otrzymać pozytywną ocenę w testach i badaniach wstępnych.
 finansowanie szkolenia zawodników roczników 1993 – 1995 odbywa się w ramach wewnętrznych regulaminów
opracowanych przez Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
 regulamin Szkoły określa ilość przyjętych kandydatów
 regulaminy zatwierdza Komisja Zjazdów
Limity FIS punktów dla kolejnych roczników do kwalifikacji do szkolenia w SMS:
rocznik:

dziewczęta

chłopcy

1992
1991
1990
1989

poniżej 110 FIS pkt.
poniżej 85 FIS pkt.
poniżej 70 FIS pkt.
poniżej 60 FIS pkt.

poniżej 120 FIS pkt.
poniżej 95 FIS pkt.
poniżej 80 FIS pkt.
poniżej 70 FIS pkt.

21.Zasady współzawodnictwa indywidualnego. Ranking PZN w konkurencjach alpejskich :
1.Współzawodnictwo indywidualne wyliczane będzie w następujących kategoriach wiekowych:
 Seniorzy – Juniorzy/jun.A -Juniorzy Młodsi/jun.B – Młodzicy/jun.C
 Seniorki – Juniorki /jun.A - Juniorki Młodsze/junB – Młodziczki/junC
2.Ranking PZN obliczony będzie dla poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie:
 ranking Seniorów - kolejność miejsc zawodników na liście FIS z maja 2008 w najlepszej konkurencji,
 ranking Juniorów/jun.A - kolejność wg sumy FIS punktów w dwóch najlepszych konkurencjach zawodników na liście
FIS
z maja 2008,
 ranking Juniorów Młodszych/jun.B - kolejność wg średniej POL-pkt. z dwóch najlepszych konkurencji na
posezonowej liście POL-pkt.,
 ranking Młodzików/jun C - kolejność wg średniej POL-pkt. z dwóch najlepszych konkurencji na posezonowej liście
POL-pkt.
3.Oprócz rankingów PZN dodatkowo w każdej kategorii wiekowej sporządzona będzie klasyfikacja w poszczególnych
konkurencjach, która nie będzie stanowić oficjalnego rankingu PZN:
 według najlepszych FIS punktów (lista FIS - maj 2008) dla grup senior, junior/jun.A
 według najlepszych POL-pkt. dla grup junior mł./jun.B, młodzik./jun.C
22. Dodatkowe informacje
1. Zawody Juniorów Młodszych/ jun.B i Młodzików/ jun.C
a) drugi przejazd - odwrócona pierwsza piętnastka,
b) obowiązek startu w kaskach w GS i SG.
2.Wyniki startów w kombinacji alpejskiej lub dwuboju slalomowego są rezultatem sumy czasów dwóch konkurencji.
3.W sezonie 2007/2008 w kategorii junior mł./jun.B i młodzik/ jun.C kontynuuje się rywalizację w ramach Pucharu Polski wg
regulaminu zamieszczonego w dalszej części.
4.W sezonie 2007/2008 obowiązuje ograniczona ilość startów w zawodach FIS / 25 /dla roczników 1992 ( nie dotyczy startów
w SG, Zjazd )
5.Normy na klasy sportowe zawarte są w ogólnej części wytycznych.

23. REGULAMIN PUCHARU POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH/ JUN.B I MŁODZIKÓW/JUN.C :
Narciarstwo alpejskie - sezon 2007/2008
I. Cel zawodów:
1.Popularyzacja narciarstwa zjazdowego oraz ośrodków sportów zimowych, w których odbywać się będą poszczególne edycje
Pucharu Polski.
2.Wyłonienie najlepszych zawodników oraz klubów w Pucharze Polski sezon 2007/2008.
II. Organizator:
1.Organizatorami zawodów są Okręgowe Związki Narciarskie , Kluby zrzeszone w PZN lub inne organizacje zapewniające
rozegranie zawodów zgodnie ze stawianymi przez PZN wymogami.
Organizator zawodów ponosi odpowiedzialność finansową i cywilno prawną za przeprowadzone zawody.
2.Zawody organizowane są pod patronatem PZN.
III. Uczestnictwo:
1. Grupy wiekowe:

Juniorki Młodsze i Juniorzy młodsi – Juniorzy B
ur. 1993 – 1994
Młodziczki i Młodzicy – Juniorzy C
ur. 1995 – 1996
2.Prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualną licencję PZN, opłacone POL pkt oraz aktualne badania lekarskie.
IV. Zgłoszenia :
1.Zbiorowe lub indywidualne w terminie na trzy dni przed zawodami – podając nazwisko, imię, rocznik ,przynależność
klubową i kod zawodnika.
2. Zgłaszający odpowiada prawnie za ubezpieczenie zawodnika w zakresie NW.
3. Weryfikacja i losowanie odbywa się wg aktualnego rankingu pol-punktowego.
4. Ustala się kwotę wpisowego 30 zł.
V. Sposób przeprowadzenia:
1. Zawody rozgrywane zgodnie z NRS i wytycznymi PZN.
2. Do punktacji Pucharu Polski zaliczane są wyniki wszystkich konkurencji rozgrywanych na zawodach umieszczonych w
kalendarzu PZN na sezon 2007/2008 ( z wyłączeniem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży)
3. W sezonie 2007/2008 do punktacji zalicza się dodatkowo dwa starty w COMBI-RACE ( Juniorzy B i Juniorzy C)
4. Zmiana terminu zawodów jest możliwa wyłącznie za zgodą PZN.
VI. Końcowa punktacja i nagrody:
1. Klasyfikacja indywidualna prowadzona na wzór punktacji Pucharu Świata.
2. Zawodnicy zajmujący miejsca I – VI otrzymują puchary i dyplomy.
3. Klasyfikacja klubowa / puchary za miejsca I-III/ to suma punktów wszystkich zawodników (junior młodszy/junB –
młodzik/junC) uzyskana przez zawodników danego klubu w końcowej klasyfikacji.
4. Puchary i nagrody za punktację ogólną w klasyfikacji indywidualnej i klubowej zostaną wręczone na uroczystym
zakończeniu, po zawodach finałowych.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Zawody o Puchar Polski są zawodami klasyfikacyjnymi na pol-pkt oraz eliminacjami na zawody FIS wg. oddzielnego
regulaminu.
2. Przedstawiciel KZ Andrzej Łodziński jest odpowiedzialny za:
- ewen6tualne korekty w kalendarzu zawodów
- publikowanie aktualnych wyników
- zapewnienie pucharów, dyplomów i nagród za końcową klasyfikację
- pomoc i koordynację w zdobywaniu sponsorów Pucharu Polski po uzgodnieniu z PZN
3. W sezonie 2007/2008 wyniki oraz wszelkie informacje związane z Pucharem Polski będą publikowane na stronie
internetowej www.polpunkty.pl i pzn.pl
4. Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.

