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Nazwa zawodów: Puchar Pilska – Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wysokogórskim 

Termin zawodów:  29 stycznia 2011 

Organizator:  Klub Skialpinistyczny KANDAHAR 

Biuro zawodów: Schronisko na Hali Miziowej -Korbielów 

Dyrektor zawodów: Agnieszka Solik 

Kierownik trasy: Tomasz Król 

Sędzia krajowy wchodzący w skład jury ze strony organizatora: Ilona Bratek 

 

Program zawodów:  

28 stycznia 2011 (piątek),  

16.30 – otwarcie biura zawodów 

godz. 20.00- odprawa zawodników 

29 stycznia 2011 (sobota), 

godz. 9:00 – zamknięcie list startowych i ewentualna odprawa poranna 

godz. 9.15- kontrola przedstartowa zawodników  

godz. 9.30- start zawodników we wszystkich kategoriach  

od godz. 12.00- obiad 

godz. 14.00- wywieszenie wyników  

godz. 14.00- 14.30- przyjmowanie protestów 

godz. 15.00- ogłoszenie oficjalnych wyników, rozdanie nagród 

 

Planowana trasa: 

kategoria zespołowa (seniorki, seniorzy) 
Hala Miziowa – Kopiec – Końska Droga – Szczawiny-- trawers do polany pod Bykiem – Kopuła 
szczytowa Pilska – Kopiec – Końska Droga – Szczawiny – Solisko Miziowe --  kopuła szczytowa 
Pilska – Kopiec – Końska Droga – Szczawiny – czarna nartostrada – Hala Miziowa   
(ok. 1400M przewyższenia i ok. 20km) 
 
kategoria indywidualna (kadetki, kadeci, juniorki, juniorzy) 
Hala Miziowa – Kopiec – Końska Droga – Szczawiny-- trawers do polany pod Bykiem – Kopuła 
szczytowa Pilska – Kopiec – Końska Droga – Szczawiny – czarna nartostrada – Hala Miziowa 
(ok. 900m przewyższenia i ok. 10km długości) 
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Trasa awaryjna na wypadek złych warunków atmosferycznych: 
 
Kategoria zespołowa (seniorzy, seniorki) 
Hala Miziowa – Kopuła Pilska- Solisko Miziowe- Byk- Hala Szczawiny- Solisko Miziowe- 
Kopuła Pilska-Solisko Miziowe- Byk- Hala Szczawiny- Solisko Miziowe- Kopuła Pilska- Kopiec- 
„Końska Droga”- Trawers- Czarna Nartostrada- Hala Miziowa  
(ok. 1900m przewyższenia, dł. trasy: ok. 25km) 
 
Kategoria indywidualna (kadetki, kadeci, juniorki, juniorzy) 
Hala Miziowa- Kopuła Pilska-Solisko Miziowe- Byk- Hala Szczawiny- Solisko Miziowe- Kopuła 
Pilska- Kopiec- „Końska Droga”- Trawers- Czarna Nartostrada- Hala Miziowa  
(ok. 1100m przewyższenia, ok. 15km) 
 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dostosowania trasy do panujących w 
dniu zawodów warunków śniegowych oraz do uzgodnień z dyrekcją GAT 

 
 

REGULAMIN ZAWODÓW 

WARUNKI KLASYFIKACJI 
§ 1 

W Pucharze Pilska uczestniczyć mogą wszyscy, ale tytuł Mistrzyń / Mistrzów Polski 2011 mogą 
zdobyć wyłącznie zawodnicy polscy, posiadający ważne badania lekarskie. 

KATEGORIE ZAWODNIKÓW 
§ 2 

 
Zawodnicy klasyfikowani są dwuch kategoriach: 1. kobiety; 2. mężczyźni. 
 
 

WARUNKI PRZYZNANIA TYTUŁU 
§ 3 

Tytuł „Mistrzyń Polski 2011r w Narciarstwie Wysokogórskim” zdobywa pierwsza para w 
kategorii kobiet. 
Tytuł „Mistrzów Polski 2011r w Narciarstwie Wysokogórskim” zdobywa pierwsza para w 
kategorii mężczyzn. 
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SPRZĘT I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW 
§ 4 

Artykuły wyliczone poniżej muszą spełniać wymogi europejskie (EU) lub wymogi UIAA lub wymogi 
ISMF. 

§ 5 

Podstawowe obowiązkowe wyposażenie zawodnika: 
1. Narty muszą posiadać metalowe krawędzie na co najmniej 90% swojej długości oraz mieć 

szerokość co najmniej 60mm pod stopą. Narta musi mieć długość równą co najmniej 80% 
wzrostu zawodnika. Wiązania muszą umożliwiać unoszenie pięty podczas marszu. 

2. Buty muszą sięgać ponad kostkę i muszą posiadać podeszwę typu vibram lub podobną na 
co najmniej 80% powierzchni stopy. Głębokość bieżnika podeszwy ma wynosić co 
najmniej 4mm. Do butów musi być możliwe przypięcie metalowych raków. 

3. Para kijków narciarskich alpejskich lub biegowych.  
4. Para fok. Ze względu na zasady ochrony środowiska nie wolno stosować taśm 

samoprzylepnych i innych środków zwiększających przyczepność lub poślizg fok. 
5. Ubranie dolnej połowy ciała: długie spodnie o rozmiarze odpowiednim dla danego 

zawodnika. Konieczne są co najmniej dwie warstwy ubrania.  
6. Ubranie górnej połowy ciała z długimi rękawami o rozmiarze odpowiednim dla danego 

zawodnika. Konieczne są co najmniej trzy warstwy ubrania.  
7. Płachta ratunkowa o powierzchni co najmniej 1,8 m kw.  
8. Rękawice chroniące całą rękę do nadgarstka ubrane przez cały czas trwania zawodów. 
9. Okulary  przeciwsłoneczne z filtrem. 
10. Plecak o pojemności wystarczającej do pomieszczenia całego wymaganego sprzętu z 

dwoma paskami mocującymi narty. 
11. Kask. Należy go obowiązkowo nosić na głowie zapięty na podbródku i ubrany przez cały 

czas trwania zawodów.  
12. Czapka narciarska lub opaska 
13. Czołówka z zapasem baterii na cały czas trwania zawodów. 

 
Organizator ma prawo do odrzucenia każdej części ekwipunku, która będzie niewłaściwa lub 

uszkodzona. 
 

§ 6 

Wyposażenie dostarczone przez organizatora: 

Numery dla zawodników. Numery dostarczone przez organizatora muszą być noszone w 
miejscach do tego przeznaczonych przez cały czas trwania zawodów (plecak). Nie wolno ich 
zwijać ani obcinać. 
 

ZACHOWANIE ZAWODNIKÓW 
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§ 7 

Kady zawodnik, który zostanie doścignięty musi obowiązkowo i natychmiast ustąpić drogi 
zawodnikowi który mówi: „Track” (trasa). Jeśli istnieją dwa ślady, to ślad górny jest dla zawodników 
szybszych. 

§ 8 

Każdy zawodnik w kłopotach może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej 
inicjatywy, albo być zdjętym z trasy przez dyrektora zawodów lub jednego z lekarzy 
organizatorów. Rezygnacja lub zdjęcie z trasy powinna mieć miejsce na punkcie kontrolnym z 
wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych.  

§ 9 

Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Jury 
weźmie pod uwagę czas poświęcony na udzielenie pomocy. 

§ 10 

Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej podczas zawodów. Wyjątek: wymiana dowolnej 
ilości złamanych kijków i złamanych nart – zawodnik musi oddać złamany element sędziemu w 
punkcie kontrolnym lub punkcie kierunkowym (także na starcie lub na mecie); nowy element 
można wziąć w dowolnym miejscu trasy od dowolnej osoby. 

§ 11 

Każde niestosowne zachowanie lub niezastosowanie się do regulaminu zgłoszone do 
przewodniczącego jury musi być potraktowane zgodnie z regulaminem i zbadane przez jury. 
Może ono pociągnąć za sobą postępowanie dyscyplinarne. 
 

DYSKWALIFIKACJA I KARY 

§ 12 

Wszelkie wykroczenia popełniane przez zawodników mają być zgłaszane przez sędziów do 
dyrektora zawodów, który informuje o tym przewodniczącego jury. Kary nakłada przewodniczący 
jury po skonsultowaniu się z jury zawodów zgodnie z obowiązującym regulaminem zawodów w 
narciarstwie wysokogórskim. Przewodniczący jury informuje zawodników o nałożeniu na nich 
kary, jeśli to możliwe przed ogłoszeniem wyników.  
 

PROTESTY 
§ 13 

Czas składania protestów wynosi 30 minut od chwili wywieszenia wyników. 
§ 14 

Pisemne protesty przyjmuje wyłącznie przewodniczący jury a rozpatruje jury zawodów. 
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DEKORACJA ZAWODNIKÓW 
§ 15 

Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca są obowiązani uczestniczyć w dekoracji. 
Nieuzasadniona nieobecność zawodnika powoduje jego dyskwalifikacje.  
 
Obsada ilościowa startu mety i punktów kontrolnych: 
Start/Meta: 4 osoby 
Punkty kontrolne: 
-Kopiec – 2 osoby 
− Końska Droga – 1 osoba 
− Szczawiny – 2 osoby 
− trawers i dół zakosów – 1 osoba 
− Solisko Miziowe – 2 osoby 
− Kopuła Pilska – 2 osoby 
 
Obsada ilościowa startu mety i punktów kontrolnych dla trasy awaryjnej:  
Start/ Meta: 4 osoby 
Punkty kontrolne: 
-Kopuła Pilska – 2osoby 
-Byk- 2 osoby 
 
Wpisowe: 40zł 
 
Możliwość zakwaterowania: Schronisko na Hali Miziowej - Korbielów 
 
Kontakt i zgłoszenia:  
Agnieszka Solik tel: 0506 445 500 
formularz zgłoszeniowy na stronie – www.berghauscup.pl  (do 27 stycznia 2011r.) 
e-mail: kandahar@miconet.pl (do 27 stycznia 2011r); po 27.01.2011 zgłoszenia – 506 – 445 – 500  
 


