
REGULAMIN PUCHARU POLSKI AMATORÓW

W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM  2013

§ 1
Puchar Polski Amatorów 2013 organizowany jest przez: Klub Skialpinistyczny Kandahar, Komisję Narciarstwa 
Wysokogórskiego PZA i organizatorów poszczególnych edycji zawodów.

§ 2
Wymogi sprzętowe

1. narty muszą posiadać metalowe krawędzie na co najmniej 90% swojej długości oraz mieć szerokość co 
najmniej 60mm pod stopą. Narta musi mieć długość minimalną 160cm dla mężczyzn i 150cm dla kobiet oraz 
kadetów. 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 fok

4. para kijków

5. kask (dopuszczalny wspinaczkowy lub rowerowy)

Organizatorzy poszczególnych edycji Pucharu Polski Amatorów 2013 mają prawo do 
wprowadzania zmian w §2 zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Informacje o zmianach w §2 

znajdują się w regulaminach poszczególnych edycji Pucharu Polski Amatorów 2013.

§ 3
Trasa

Organizatorzy maja obowiązek zapewnić zawodnikom start na „dużej” trasie z możliwością wcześniejszego 
ukończenia trasy.

Organizatorzy maja obowiązek ustalenia limitu czasu na „długiej” trasie  tak, aby zachować wszelkie względy 
bezpieczeństwa dla zawodników.

§ 4
Zawodnicy mogą startować w następujących kategoriach:
kadet/kadetka – rocznik 1993 i młodszy
senior/seniorka – rocznik 1973 – 1992
weteran/weteranka – rocznik 1962 – 1973
nestor/nestorka – rocznik 1963 i wcześniej

§ 5
W roku 2012 Puchar Polski amatorów ma 9 edycji:

edycja termin nazwa miesjce konkurencja

1. 12.01.2013 Puchar Czantorii im. Kuby Soińskiego Ustroń indywidualna

2. 16.02.2013 Puchar Połonin im. A. Kusia Wetlina indywidualna

3. 23.02.2013 Puchar Pilska Hala Miziowa, Korbielów zespołowa

4.  O2.03.2013 Polar Sport Skitour im. Basi German Zawoja Mosorne indywidualna

5. O9.03.2013 Puchar Brennej Brenna Leśnica indywidualna

6. 16.03.2013 Memoriał W. Siemaszki Samotnia, Karpacz indywidualna

7.  16.03.2013 Memoriał J. Strzeleckiego Ornak, Kościelisko zespołowa

8. 6-7.04.2013 Pięciostawiański Wyścig Kombinowany Schroonisko 5 Stawów indywidualna

9. 13.04.2013 KW Budrem Zakopane - finał Kuźnice, Zakopane indywidualna

§ 6



Klasyfikacja Pucharu Polski Amatorów 2013

1.  W klasyfikacji  generalnej Pucharu Polski  Amatorów klasyfikowani  są wszyscy startujący za wyjątkiem 
zawodników kadry narodowej i startujących w Pucharze Polski.

2. Zawodnicy na pierwszej edycji PPA, Pucharze Czantorii deklarują chęć startu w PP lub PPA.
Zawodnik,  który  zdecyduje  się  startować  w  Pucharze  Polski  Amatorów  a  w  tym  samym  sezonie 
wystartuje  również  w  zawodach  Pucharu  Polski  zostanie  pozbawiony  możliwości   udziału  w  PPA 
w obecnym i przyszłym sezonie.

3. Zawodnicy, którzy nie pokonają całej „dużej” trasy lub nie zmieszczą się w limicie wyznaczonym przez 
organizatora będą klasyfikowany za zawodnikami, którzy ukończą całą „dużą” trasę                             w 
kolejności, w której zeszli z trasy.
4. Jeśli kilku zawodników zajmie ex aequo to samo miejsce, dzielą oni równo pomiędzy siebie punkty, które 
zdobyliby, gdyby zajęli miejsca kolejne. Osoba, która zajmie miejsce za tymi zawodnikami, otrzymuje liczbę 
punktów odpowiadającą miejscu, które zajęłaby, gdyby tamci zajęli miejsca kolejne.
W zawodach rozgrywanych zespołowo mixy (K+M) będą klasyfikowane jako męskie.
5.  W  końcowej  klasyfikacji  Pucharu  Polski  uwzględnione  zostaną  jedynie  te  osoby,  które  zostaną 
sklasyfikowane w co najmniej  jednej  edycji.  W przypadku sklasyfikowania zawodnika w więcej  niż   6 
edycjach, do rankingu Pucharu Polski liczone jest 6 najlepszych wyników zawodnika.
6.  Jeśli,  z  winy  organizatora  lub  innego  powodu,  któraś  z  edycji  PPA  nie  odbędzie  się,  do  klasyfikacji 
generalnej nadal liczonych będzie 6 edycji zawodów.
7.  Klasyfikacja  końcowa  Pucharu  Polski  Amatorów  zostanie  ogłoszona  podczas  ceremonii  zakończenia 
ostatniej edycji Pucharu Polski Amatorów.

§ 7
Ustala sie następujący sposób punktowania miejsc:

miejsce punkty miejsce punkty miejsce punkty

1 100 13 33 25 11

2 90 14 30 26 10

3 81 15 28 27 9

4 73 16 26 28 8

5 66 17 24 29 7

6 60 18 22 30 6

7 55 19 20 31 5

8 50 20 18 32 4

9 46 21 16 33 3

10 42 22 14 34 2

11 39 23 13 35 1

12 36 24 12 36... 1

§ 8
Ranking Pucharu Polski amatorów jest indywidualny.

§ 9
Puchar Polski Amatorów  2013 zdobywa zawodnik, który:

1. zdobędzie najwięcej punktów
2. w przypadku jeśli w generalnej punktacji kilku zawodników ma tę samą liczbę punktów, wygrywa 

ten, który odniósł najwięcej zwycięstw nad pozostałymi zawodnikami z tej grupy
3. jeśli dwa powyższe punkty nie pozwalają przesądzić o zwycięstwie, Puchar Polski Amatorów 2013 

przyznawany jest ex aequo.
4. Puchar Polski Amatorów 2013 przyznawany jest także w kategoriach wiekowych.


