
ORGANIZATORZY: MEDIA: NAGRODY:
SPONSOR

GENERALNY:

kluszkowce, 1 marca 2020

slalom równoległy:

dzieci, dzieci starsze

slalom gigant:

dzieci młodsze, dzieci, dzieci starsze

zapisy do: 28.02 do 20.00

9:00
www.puchardziecipzn.pllisty startowe i wyniki:

http://www.puchardziecipzn.pl


• Warszawski Klub Narciarski

• Polski Związek Narciarski

• Net Media HD

• Ośrodek Narciarski Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach

ORGANIZATORZY



SPONSOR GENERALNY

NAGRODY



• Popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród dzieci

• Spotkanie trenujących dzieci i opiekunów z terenów całej Polski

• Dobra zabawa, ale i współzawodnictwo umożliwiające dokonanie analizy pracy trenerskiej

CEL ZAWODÓW



1 marca 2020 r. (niedziela) o godz. 9.00, Czorsztyn-Ski, Kluszkowce

MIEJSCE I TERMIN



• DZIECI MŁODSZE (2013 – 2012)

 - dziewczynki 

 - chłopcy 

 

• DZIECI (2011 – 2010)

 - dziewczynki 

 - chłopcy 

 

• DZIECI STARSZE (2009 – 2008)

 - dziewczynki 

 - chłopcy 

KATEGORIE WIEKOWE



• Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencji  

slalom gigant w oparciu o Narciarski Regulamin Sportowy.

• Odbędzie się jeden przejazd na tej samej trasie dla wszystkich kategorii.

• Kolejność startu: od grup najmłodszych do najstarszych (dziewczynki, chłopcy)

• Dla ośmiu najlepszych dziewczynek i chłopców z roczników 2009-2008 

i 2011-2010 zostanie rozegrany slalom równoległy.

• Zostanie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna i klubowa. 

• Do wyników klubowych będą brane pod uwagę  

tylko wyniki slalomu giganta.

• LIsty startowe i wyniki dostępne są na www.puchardziecipzn.pl 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

http://www.puchardziecipzn.pl 


SPOSÓB LICZENIA PUNKTÓW 
DO KLASYFIKACJI KLUBOWEJ

• Zawodnicy w każdej grupie zdobędą punkty za gigant  
wg następującego klucza:I m-ce - 50 pkt, II m-ce -45 pkt, III m-ce - 42 
pkt, IV m-ce 40 pkt....XVI m-ce -16 pkt, XVII m-ce 15 pkt ... XXX m-ce - 2 

pkt od XXXI do ostatniego zawodnika, który ukończył konkurencje - 1 pkt

• Suma punktów najlepszych 3 zawodników w każdej z 6 grup startują-
cych w zawodach decyduje o wyniku rywalizacji klubowej.

• Zgłoszenia prosimy przysyłać wyłącznie w formularzu na adres 
wkn@wkn.pl w tytule wpisując Zawody o Puchar PZN 2020 

• Ostateczny termin zgłoszeń: piątek 28.02.2020 r. godz. 20.00

• WPISOWE: 45 zł przy płatności przelewem do piątku 28.02.2020

50 zł przy płatności podczas odbierania numerów w dniu zawodów.

NR KONTA: PKO BP  88 1020 4900 0000 8502 3211 6236

NIE PRZYJMUJEMY ZAPISÓW W DNIU ZAWODÓW

ZGŁOSZENIA

Prosimy o podanie 

grupy do losowania przy 

zawodnikach, którzy 

mają trafić do grupy I i II  

(patrz: TWORZENIE 

GRUP DO LOSOWANIA). 

Nie podanie grupy 

spowoduje, że 

organizator zrobi to 

losowo.

mailto:wkn%40wkn.pl?subject=




• Zmiany w zgłoszeniach prosimy dokonywać mailowo lub  
telefonicznie (+48 604 144 024) do godz. 19.00 dnia 29 lutego 2020 r. 

• Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność  
i powinni być ubezpieczeni od następstw  

nieszczęśliwych wypadków.

• Zgłaszający klub bierze odpowiedzialność, że zgłaszani  
zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie.

TWORZENIE GRUP DO LOSOWANIA:
 Pierwsza grupa - pierwsze 10 osób z klasyfikacji 

XXXI Ligii MOZN (najbardziej aktualnej w dniu losowania).  
Kluby których zawodnicy nie znaleźli się w tej grupie mają  

prawo zgłosić po jednym zawodniku do I grupy.  
Drugą grupę stanowi po 2 zawodników z każdego klubu.  

Trzecią grupę stanowią pozostali zweryfikowani zawodnicy.

LOSOWANIE

WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW



ŁĄCZNA PULA NAGRÓD: 8000 PLN

NAGRODY

• W każdej kategorii wiekowej za slalom gigant zostaną wręczone  
medale i puchary (miejsca I-III) oraz dyplomy i nagrody (miejsca I-VI).

Za slalom równoległy będą przyznane medale i dyplomy (miejsca I-III)



• Relacja z zawodów będzie dostępna na stronie: zawodyonline.pl

• Relacje z poprzednich edycji zawodów do obejrzenia na YouTube:

RELACJA Z ZAWODÓW

2019201820172016201520142013

https://www.youtube.com/watch?v=Gud8PoEvLc0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JDkP5xy55wI
https://www.youtube.com/watch?v=Uhl2a4lZnSQ
https://www.youtube.com/watch?v=VBxkMXev5hM&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=Eg_Gmf0tUpg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ae-YWDJtVWA
https://www.youtube.com/watch?v=rrhSce8tRMk


ZAPRASZAMY!www.puchardziecipzn.pllisty startowe i wyniki:

http://www.puchardziecipzn.pl

