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Puchar WKN
III Eliminacja Narciarskiego Pucharu Mazowsza

Komunikat  nr 1

 
1. Organizatorem  zawodów  jest  Warszawski  Okręgowy  Związek  Narciarski  i  Warszawski  Klub 

Narciarski.

2. Zawody  w  sezonie  2017/2018  wchodzą  w  skład  Narciarskiego  Pucharu  Mazowsza 
organizowanego przez WTS Deski i WKN.

3. Zawody będą rozgrywane w konkurencji slalom gigant.

4. Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem Narciarskiego Pucharu Mazowsza 2018.

5. Prawo startu w Pucharze WKN mają osoby zrzeszone w klubach jak i niezrzeszeni.

6. Miejsce i termin zawodów:

10.02.2018 Mosorny Groń – Zawoja 

7. Zawodnicy  będą  klasyfikowani  w  8  kategoriach  wiekowych  z  podziałem  na  grupy  kobiet  i  
mężczyzn:

Lp Kategoria Kobiety Mężczyźni Rocznik

1 Dzieci młodsze I II 2008 i młodsi

2 Dzieci starsze III IV 2007 - 2006

3 Młodzik V VI 2005 - 2004

4 Junior młodszy VII VIII 2003 - 2002

5 Junior IX X 2001 -1997

6 Senior XI XII 1996 - 1982

7 Masters XIII XIV 1981 - 1967

8 Grand Masters XV XVI 1966 i starsi

Jeżeli  liczba  uczestników zgłoszonych  do  którejkolwiek  z  grup  I  -  XIV  będzie  mniejsza  niż  3 
zawodników,  zostaną  oni  dołączeni  do  grupy  starszej.  Jeżeli  liczba  uczestników  zgłoszonych 
do którejkolwiek  z  grup  XV  -  XVI  będzie  mniejsza  niż  3  zawodników,  zostaną  oni  dołączeni 
do grupy młodszej.
W  przypadku  połączenia  grup,  do  łącznej  klasyfikacji  NPM  wyniki  będą  przeliczone  zgodnie 
z przynależnością do właściwej grupy wiekowej.

8. Biuro zawodów mieści się:

 do  dnia  08.02.2018  do  godz.  16:00  w  siedzibie  organizatora:  Warszawa,  ul.  Drawska  22,  
tel./fax.: (22) 824 09 56; tel: 604 144 024; e-mail: wkn@wkn.pl,

 w dniu  09.02.2018 w godz.  18-21 w Zawoi  -  Karczma pod stokiem -  Zawoja 2525,  34-223 
Zawoja.

9. Zgłoszenia przyjmowane są:

 za pomocą serwisu  www.enarty.wkn.pl  do dn. 09.02.2018 do godz.18:00,

 organizator  zastrzega  sobie  prawo  ograniczenia  ilości  startujących  zawodników  do  200  - 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
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10. Opłaty:

a. Opłata startowa wynosi 60 zł (nie obejmuje kosztów wyciągów).
b. Opłaty przyjmowane są za pomocą serwisu www.enarty.wkn.pl

W przypadku braku potwierdzenia wpłaty osoba nie zostanie dopuszczona do zawodów.

11. Za zgubione lub zniszczone numery startowe będzie pobierana opłata 100 zł.

12. Losowanie numerów odbędzie się w biurze zawodów w Zawoi - Karczma pod stokiem, 09.02.1018 
o godz. 20:00.

13. W ramach  grupy  Zawodnicy  startują  w  kolejności  zgodnej  z  listą  startową  utworzoną  według 
następujących zasad:

a) I przejazd: numery 1-15 w każdej grupie są rozlosowywane wśród Zawodników, którzy zajmują 
w  punktacji  aktualnej  Edycji  NPM miejsca  od  1  do  15,  kolejne  numery  otrzymują  Zawodnicy 
zajmujący  kolejne  miejsca  w  punktacji  aktualnej  Edycji  NPM,  pozostałe  będą  losowane  dla 
Zawodników niesklasyfikowanych w aktualnej Edycji NPM,

b) II przejazd - pierwsza piętnastka w odwróconej kolejności, następnie pozostali zawodnicy wg 
kolejności miejsc zajętych w I przejeździe.

14. Organizator zapewnia medale dla Zawodników zajmujących miejsca 1-3 oraz dyplomy za zajęcie 
miejsc 1-6, w każdej grupie wiekowej. 
Po dekoracji zwycięzców odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników zawodów.

15. Wszyscy  zawodnicy  startują  na  własną  odpowiedzialność.  Wszyscy  uczestnicy  winni  być 
ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.

16. Zawody zostały zgłoszone do kalendarza imprez WOZN.

17. Informacji prosimy szukać na stronie www.wkn.pl oraz w biurze zawodów.

ORGANIZATOR, Warszawski Klub Narciarski Warszawa  31.01.2018
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