KOMISJA NARCIARSTWA WYSOKOGÓRSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

REGULAMIN PUCHARU POLSKI W NARCIARSTWIE
WYSOKOGÓRSKIM W ROKU 2012
WARUNKI KLASYFIKACJI
§1
W Pucharze Polski 2012 (zwanym dalej w skrócie PP 2012) uczestniczyć mogą zawodnicy
zagraniczni, ale punkty w klasyfikacji przyznawane są wyłącznie zawodnikom polskim,
posiadającym ważne badania lekarskie.
KATEGORIE ZAWODNIKÓW
§2
Zawodnicy klasyfikowani są w sześciu kategoriach i czterech podkategoriach w zależności od płci i wieku:
kategoria
roczniki
podkategoria
roczniki
kadetki

1995 - 1996 - 1997

kadeci

1995 - 1996 - 1997

juniorki

1992 - 1993 -1994

juniorzy

1992 - 1993 -1994

seniorki

1991 i wcześniejsze

seniorzy

1991 i wcześniejsze

espoir

1989 - 1991

weteranki

1971 i wcześniejsze

espoir

1989 - 1991

weterani

1971 i wcześniejsze

§3
Ranking PP 2012 jest indywidualny. Punkty przyznawane są niezależnie w każdej kategorii i
podkategorii. Punktacja liczona jest według odpowiednich tabel rankingowych ISMF
(indywidualnej i zespołowej).
WARUNKI PRZYZNANIA PUCHARU
§4
1. W kategorii Seniorek i Seniorów zwycięzcy zdobywają „Puchar Polski 2012 w Narciarstwie
Wysokogórskim”.
2. W pozostałych kategoriach i podkategoriach zwycięzcy zdobywają „Puchar Polski 2012
w Narciarstwie Wysokogórskim w Kategorii (Podkategorii)..........”.
§5
Jeżeli w kategorii lub podkategorii w danej edycji PP2011 nie są sklasyfikowane w konkurencji
indywidualnej przynajmniej trzy osoby, a w konkurencji zespołowej przynajmniej dwa zespoły –
punkty rankingowe w tej kategorii lub podkategorii nie są przyznawane.
§6
Ranking końcowy PP uwzględnia tylko tych zawodników, którzy byli sklasyfikowani przynajmniej
dwukrotnie z zastrzeżeniem § 5.

§7
Puchar Polski w danej kategorii (podkategorii) zdobywa zawodnik, który:
1. zdobędzie najwięcej punktów pzm;
2. w przypadku jeśli w generalnej punktacji kilku zawodników ma tę samą liczbę punktów pzm,
o kolejności decyduje ilość punktów pzc;
3. jeśli dwa powyższe punkty nie pozwalają przesądzić o zwycięstwie, Puchar Polski przyznawany
jest ex aequo.
KALENDARZ PUCHARU
§8
W roku 2012 Puchar Polski ma 5 edycji:
edycja
termin

nazwa

miejsce

konkurencja

1

14.01.2011 Puchar Czantorii im. Kuby Soińskiego

Ustroń

bieg indywidualny

2

29.01.2012 Puchar Budrem KW Zakopane

Zakopane

bieg indywidualny

3

19.02.2012 Puchar Pilska

Korbielów

bieg zespołowy

4

17.03.2012 Memoriał J. Strzeleckiego

Hala Ornak

bieg zespołowy

5

21.04.2012 Memoriał P. Malinowskiego – finał PP +MP Hala Gąsienicowa bieg indywidualny
§9
W końcowej klasyfikacji PP 2012 uwzględnia się 4 najlepsze wyników danego zawodnika,
uzyskane w wymienionych wyżej 5 edycjach PP.
§ 10
Klasyfikacja końcowa PP 2012 zostanie ogłoszona podczas ceremonii zakończenia ostatnich
zawodów PP 2012.
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