
REGULAMIN  UŻYCZEŃ 

SPRZĘTU NARCIARSKIEGO DLA KADRY WKN 

1. Wymagania dotyczące wyniku. 

1.1. O użyczenie 2 par nart mogą starać się: 

1.1.1. Dzieci starsze, tylko wchodzące do młodzika - medaliści  klasyfikacji generalnej Ligi 

Zakopiańskiej. 

1.1.2. Młodzik i junior młodszy - zawodnicy,  którzy zajęli miejsca od 1 do 6 w klasyfikacji generalnej 

Pucharu Polski.   

1.1.3. Junior - zawodnicy,  którzy w klasyfikacji kadet/kadetka w Polsce zajęli miejsca w pierwszej 

trójce. 

1.1.3. Junior - zawodnicy,  którzy w klasyfikacji generalnej w Polsce zajęli miejsca od 1 do 6.  

1.1.4. Wszyscy zawodnicy reprezentacji Polski na koniec sezonu. 

 1.2. W ramach  dostępnych ilości nart do użyczeń w danym sezonie, istnieje możliwość ubiegania się  

o użyczenie 1 pary nart dla następujących zawodników: 

1.2.1. Dzieci starsze – zawodnicy, którzy zajęli miejsca pierwszej 6 w klasyfikacji generalnej Ligi 

Zakopiańskiej. 

1.2.2. Młodzik i junior młodszy – zawodnicy, którzy zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce Rankingu 

WKN Starszych lub w końcowym Rankingu PZN.  

1.2.3.  Junior -  zawodniczki,  które na koniec sezonu są w 10tce kadetki oraz zawodnicy będący w 

15tce kadeta. Kryterium jest średnia z 2 najlepszych startów w zawodach fis. 

1.2.4.  Junior -  zawodniczki,  które na koniec sezonu są w 15tce oraz zawodnicy będący w 20tce.  

2. Wymagania finansowe. 

2.1. Każdy zawodnik musi mieć uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec klubu. 

3. Wymagania odnośnie treningów i zgrupowań. 

3.1. Uczestnictwo w większości zgrupowań letnich i przedsezonowych na śniegu. 

3.2. Udział w treningach ogólnorozwojowych i wypełnianie zaleceń jeśli chodzi o przygotowanie 

fizyczne. 

4. Postawa fair play i savoir vivre. 

5. Każdy zawodnik,  który dostaje narty w użyczenie,  jest zobowiązany do zakupu co najmniej 1 pary 

nart od tego samego dostawcy i tej samej marki oraz zwrotu do klubu nart otrzymanych w 

poprzednim sezonie. 

Klub zapewni sprzęt w ramach użyczeń zawodnikom,  którzy spełnili ww. kryteria,  o ile dostawcy 

sprzętu przekażą  klubowi odpowiednią  ilość sprzętu.  

W przeciwnym wypadku pierwszeństwo będą mieli zawodnicy zajmujący wyższe miejsca,  przy czym 

sprzęt przyznawany jest w kolejności najpierw od najlepszego wyniku a następnie od najstarszej 

kategorii. 
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