REGULAMIN PUCHARU POLSKI W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM W SEZONIE

2019/2020

WARUNKI KLASYFIKACJI
§1
W Pucharze Polski 2019/2020 (zwanym dalej w skrócie PP 2020) uczestniczyć mogą zawodnicy
zagraniczni, ale punkty w klasyfikacji przyznawane są wyłącznie zawodnikom polskim posiadającym
ważne badanie lekarskie (wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowolekarskiego).
KATEGORIE ZAWODNIKÓW
§2
Zawodnicy klasyfikowani są w czterech kategoriach w zależności od płci i wieku (decyduje rok
urodzenia):
kategoria

podkategoria

wiek w latach

rok urodzenia

kadetka / kadet

17 - 16 - 15

2003 – 2004 – 2005

juniorka / junior

20 - 19 - 18

2000 – 2001 – 2002

23 - 22 – 21

1997 – 1998 – 1999

24 do 39

1996 – 1981

40 do 49

1980 – 1971

50 do 59

1970 – 1961

60 i więcej

1960 – ......

espoir K/ espoir M
seniorka / senior

weteranka / weteran
nestorka / nestor
master K / master M

§3
Ranking PP 2020 jest indywidualny. Punkty przyznawane są niezależnie w każdej kategorii.
WARUNKI PRZYZNANIA PUCHARU
§4
Zwyciężczyni / zwycięzca danej kategorii zdobywa „Puchar Polski 2020 w Narciarstwie
Wysokogórskim w Kategorii……………”
§5

Jeżeli w danej kategorii w danej edycji PP 2020 nie są sklasyfikowane w konkurencji indywidualnej
przynajmniej trzy osoby, a w konkurencji zespołowej przynajmniej dwa zespoły – punkty rankingowe
w tej kategorii nie są przyznawane.
§6
Puchar Polski w danej kategorii zdobywa zawodnik, który:
1. Zdobędzie najwięcej punktów za miejsce (pzm).
2. W przypadku jeśli w generalnej punktacji kilku zawodników ma tą samą liczbą punktów pzm,
o kolejności decyduje ilość punktów za czas (pzc).
3. Jeśli dwa powyższe punkty nie pozwalają przesądzić o zwycięstwie, Puchar Polski przyznawany
jest ex aequo.

KALENDARZ PUCHARU POLSKI 2019/2020
§7
W sezonie 2019/2020 Puchar Polski ma 4 edycje:
edycja

termin

nazwa

miejsce

konkurencja

1

06.01.2020

Szczyrk

vertical

2
3
4

16.02.2020
7.03.2020
13.04.2020

13 Zawody w skialpinizmie im. Kuby
Soińskiego – Night Vertical Race
XX Puchar Pilska
XXXII Memoriał Jana Strzeleckiego
Budrem KW Zakopane&Yurta Bar

Korbielów
Zakopane
Zakopane

team
team
indywidualne

§8
W końcowej klasyfikacji PP 2020 uwzględnia się n-1 najlepszych wyników danego zawodnika, gdzie
„n” to ilość faktycznie rozegranych edycji zawodów PP w danym sezonie.
§9
Klasyfikacja końcowa PP 2020 zostanie ogłoszona podczas ceremonii zakończenia ostatnich zawodów
PP 2020.
Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA

Zakopane, 04.03.2020

