
Międzynarodowy Młodzieżowy Puchar Narciarski 

„KARPATIA OPEN” 

1. CEL WYDARZENIA 

„Międzynarodowy Młodzieżowy Puchar Narciarski „KARPATIA OPEN” to otwarty, nieprofesjonalny 

konkurs dla dzieci i młodzieży w narciarstwie alpejskim 

Zawody odbywają się w celu: 

o popularyzacji i rozwoju narciarstwa alpejskiego; 

o zwiększenie poziomu sportowej rywalizacji uczestników; 

o promowanie zdrowego stylu życia, angażowanie dzieci i młodzieży w zajęcia 

sportowe. 

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZ 

Lp. Miejsce zawodów Kraj Termin Konkurencje 

1 Bukovytsia Ski Area 
w Truskawcu  

Ukraina 29.01.-
31.01.2020 

2 – SL 

2 LAWORTA SKI  
w Ustrzykach Dolnych 

Polska 04-05.03.2020 2 - GS 

3  Kubińska Hola 
w Dolnym Kubinie 

Słowacja 10.03-12.03.2020 2 - GS 

 

3. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZDARZENIEM 

a) Generalnym kierownictwem zawodów pn. „Międzynarodowy Puchar Narciarski Narciarstwa 

Alpejskiego  „Karpatia OPEN” jest Komitet Organizacyjny Zawodów. Ww. wyznacza miejsce  

oraz terminy przeprowadzenia zawodów, 

b)  Komitet Organizacyjny wyznacza również jury i komisje sędziowską cyklu zawodów 

c) Zawody odbywają się zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zgodnie z przepisami  

i wytycznymi sportowymi FIS (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej) oraz krajowych 

związków narciarskich  

4. UCZESTNICY KARPATIA OPEN 

 Do uczestnictwa w zawodach Komitet Organizacyjny zaprosił do współzawodnictwa 

zawodników z  następujących klubów – reprezentantów uczestniczących państw: 

1) Drużyna sportowa „Snizhynka” Borysław, Ukraina 

2) SK Kubinska Hola» Dolny Kubin, Republika Słowacka 

3) UKN Laworta Ustrzyki Dolne, Rzeczpospolita Polska 

Składy narodowych drużyn stanowią: 

 jeden dziewczynka i jeden chłopiec w kategorii wiekowej U - 14  

 oraz dwie dziewczyny i dwóch chłopców U – 16 

 zastąpienie zawodnika w drużynie może być zapewnione tylko w przypadku kontuzji lub 

choroby, zgodnie z zaświadczeniem lekarskim, 

 U-14 (rok urodzenia 2006-2007) 

 U-16 (rok urodzenia 2004–2005) 



 

5. RODZAJ ZAWODÓW SPORTOWYCH 

Zawody indywidualne i drużynowe. 

6. WARUNKI OKREŚLANIA ZWYCIĘSTWA INDYWIDUALNEGO I ZESPOŁU 

 Miejsca indywidualne są określane w każdej kategorii wiekowej i dyscyplinie. Punkty w każdej 

kategorii wiekowej są przyznawane uczestnikom zgodnie z punktacją w zależności od 

zajętych miejsc. 

 Punkty zespołowe są określane na podstawie sumy punktów zdobytych przez członków 

zespołu 

 System punktowy klubowy i indywidualny: 

M-ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

pkt 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 

M-ce 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

pkt 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

7. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE WYDARZENIA: 

 odpowiedzialność za przygotowanie stoku i trasy spoczywa na właścicielu i zarządcach 

kompleksów narciarskich, w którym odbywają się zawody. 

 właściciel kompleksu narciarskiego co najmniej cztery godziny przed rozpoczęciem zawodów 

musi zgłosić się do komisji sędziowskiej i przedstawić  akt gotowości do zawodów. 

 odpowiedzialność za techniczne przygotowanie i bezpieczeństwo uczestników podczas 

zawodów spoczywa na przedstawicieli drużyn i trenerów osobistych sportowców.  

 zawodnicy bez kasków ochronnych i dobrowolnej umowy ubezpieczenia od wypadków 

podczas narciarstwa alpejskiego nie mogą brać udziału w zawodach, 

 nieprzestrzeganie wymagań przewidzianych w niniejszym regulaminie, które spowodowało 

nadzwyczajne okoliczności podczas zawodów pociągają za sobą odpowiedzialność zgodnie z 

prawem kraju, w którym zawody się odbywają. 

8. WARUNKI OKREŚLANIA ZWYCIĘZCÓW I PRZYZNANIA ZWYCIĘZCÓW 

Ustalenie zwycięzców na każdym z trzech etapów: 

 wyłonienie zwycięzców w konkursie indywidualnym odbywa się zgodnie z zasadami 

zawodów, 

 miejsca w drużynie są określone przez liczbę punktów zdobytych przez członków 

odpowiednich grup wiekowych we wszystkich rodzajach zawodów, 

 zawodnicy zajmujący miejsca od pierwszego do trzeciego miejsca w każdym rodzaju 

zawodów w odpowiednim wieku grupie przyznawane są dyplomy i medale 

organizatorów. 

Określenie zwycięzców i laureatów nagrody „KARPATIA OPEN”: 

 określenie zwycięzców w konkursie indywidualnym na podstawie wyników 3 dyscyplin 

(slalom SL, GS - slalom gigant, SG - super gigant), 

 określenie zwycięzców w konkursie indywidualnym w poszczególnych dyscyplinach 

(SL, GS, SG), 



 wyniki w indywidualnej klasyfikacji zostaną obliczone zgodnie z tabelą punktacji 

punktów kredytowych, 

 zawodnicy zajmujący miejsca od pierwszego do trzeciego miejsca w konkursie 

indywidualnym na podstawie 3 dyscyplin i w indywidualne zawody poszczególnych 

dyscyplin (SL, GS) zostaną nagrodzone pucharami, dyplomami i cennymi nagrodami od 

sponsorów konkursów, 

 miejsca w drużynie są określone przez liczbę wyników otrzymanych przez członków 

odpowiednich grup wiekowych w wszystkie rodzaje zawodów. 

9. WARUNKI FINANSOWANIA KONKURSÓW I WSPARCIE MATERIAŁOWE 

UCZESTNICTWO: 

 Wszystkie koszty związane z organizacją zawodów „Międzynarodowego Pucharu 

Narciarstwa Alpejskiego” Karpatia OPEN ”, mianowicie: zakwaterowanie i wyżywienie 

dla zagranicznych delegacji i sędziów, a także wynagrodzenie, wydatki za korzystanie 

ze sprzętu do pomiaru czasu, ucha kablowego, sprzętu do torów, usług pogotowia 

ratunkowego, zakupów materiały biurowe pokrywa Komitet Organizacyjny zawodów. 

 Wydatki zagranicznych delegacji, a mianowicie: podróż do miejsca zawodów i z 

powrotem, diety, Transit, posiłki, zakwaterowanie sportowców, autokary podczas 

podróży będą pokrywane przez organizacje, które wysyłają drużyny uczestniczące w 

zawodach. 

 

10. WARUNKI I PROCEDURY SKŁADANIA ZGŁOSZENIA O UCZESTNICTWO W ZAWODACH: 

 Zgłoszenia do  udziału w uzupełnieniach należy składać na 7 dni przed rozpoczęciem 

konkurs w formie elektronicznej 

 Termin składania zgłoszeń na dany etap konkursu wynosi 7 dni przed rozpoczęciem 

zawodów. 

 Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) Nazwisko, imię uczestnika; 

b) Rok urodzenia uczestnika; 

c) Kraj, klub i drużyna reprezentowana przez sportowca. 

Zgłoszenie podpisuje przedstawiciel zespołu  odpowiedzialny za ważność informacji, 

poziom szkolenia  i  stan zdrowia uczestników wskazanych w zgłoszeniu. 

Niniejszy Regulamin jest uważany za oficjalną prośbę o udział w konkursie. 

Dyrektor sportowy 

„Karpatii OPEN” 


