
REGULAMIN IX PUCHARU KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W ZAKOPANEM BUDREM 

W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM

1. Organizatorem Zawodów, a to IX Pucharu Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem Budrem w Narciarstwie

Wysokogórskim – dalej zwanych także  Zawodami - jest Klub Wysokogórski Zakopane, NIP: 7361470825,

KRS: 7361470825, ul. Droga na Wierch 4, 34 – 500 Zakopane – dalej zwany także Organizatorem.

2. Miejscem rozgrywania zawodów są Tatry (obszar Gminy Bukowina Tatrzańska oraz Miasta Zakopane).

3. Zawody są rozgrywane na podstawie Regulaminu Zawodów w Narciarstwie Wysokogórskim, dostępnego

pod adresem: http://pza.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/reg_zaw_nw_2018.pdf.

4. Postanowienia  regulaminu,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  w  zakresie  nieuregulowanym  niniejszym

regulaminem, stosuje się do Zawodów wprost.

5. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest poprawna rejestracja za pośrednictwem formularza, o którym

mowa  w ust.  6,  wniesienie  opłaty  startowej  w terminie,  posiadanie  przez  zawodnika  ważnych badań

lekarskich i aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującego uczestnictwo

w zawodach  narciarstwa  wysokogórskiego  na  terenie  Polski  i  Słowacji  oraz  akcję  ratunkową  –  w  tym

poszukiwawczą  –  również  przy  użyciu  śmigłowca  -  z  tym  związaną  -  uczestniczenie  w  odprawie

przedstartowej, a także  przynależność do klubu sportowego zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu

i posiadanie ważnej licencji sportowej w narciarstwie wysokogórskim.

6. Formularz  rejestracji  w  Zawodach  dostępny  jest  pod  adresem:

https://www.bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/511.

7. Zawody rozgrywane będą na dwóch trasach:

a. trasa główna (kategorie: juniorka / junior, seniorka / senior, nestorka / nestor) - dł. trasy ok. 22.7 km,

przewyższenie  ok. 2.100m:  Palenica Białczańska (start honorowy)  → Nowa Roztoka (start  ostry) →

Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich → Zawrat → Czarny Staw Gąsienicowy → Karb → Liliowe

→ Beskid → Sucha Przełęcz → Hala Gąsienicowa „Murowaniec” (meta);

b. trasa krótka ( kategorie: kadetka / kadet, open) - dł. trasy ok.  8.5km, przewyższenie +/ - 860m: Hala

Gąsienicowa „Murowaniec” (start) → Karb → Liliowe → Beskid → Sucha Przełęcz → Hala Gąsienicowa

„Murowaniec” (meta).

8. Warunkiem klasyfikacji  jest ukończenie przez zawodnika wyznaczonej trasy Zawodów - według punktów

kontrolnych i kierunkowych – w limicie czasu.

9. Zawody odbywają się w formule indywidualnej. 

10. Czas pokonania trasy liczony jest od przekroczenia przez zawodnika linii startu do przekroczenia przez niego

linii mety – w granicach określonych przez Organizatora.

11. Obowiązuje start wspólny zawodników wszystkich kategorii (osobno dla poszczególnych tras Zawodów).

12. Zawodnicy klasyfikowani są w sześciu kategoriach oraz pięciu podkategoriach, w zależności od płci

i wieku (decyduje rok urodzenia):



kategoria podkategoria wiek w latach rok urodzenia

open 
(trasa krótka)

kobiety / mężczyźni 18 i więcej 2003 i starsi

kadetka / kadet 
(trasa krótka)

15 - 16 - 17 2006 – 2005 – 2004

juniorka / junior 18 - 19 - 20 2003 – 2002 – 2001

seniorka / senior espoir K / espoir M 

weteranka / weteran 

      weteranka / weteran

21 – 22 - 23 2000 – 1999 - 1998
24 do 39 1997 – 1982

40 do 49 1981 – 1972

nestorka / nestor master K / master M 50 do 59 1971 – 1962

60 i więcej 1961 i starsi

13. Podstawowe obowiązkowe wyposażenie zawodnika:

a. Narty wyposażone w metalowe krawędzie na co najmniej 90% ich długości, o szerokości co najmniej

60 mm pod butem, 80 mm z przodu i 70 mm z tyłu. Narty muszą mieć co najmniej 160 cm długości

dla mężczyzn  i  150  cm  dla  kobiet  i  kadetów.  Wiązania muszą  umożliwiać  ruch  pięty  podczas

podchodzenia lub zjazdu i mogą, lecz nie muszą, być wyposażone w paski zabezpieczające, na ryzyko

zawodnika. Zarówno przednia, jak i tylna część wiązań muszą być jednego producenta i nie mogą być

modyfikowane. Tylna część wiązania musi zapewniać bezpieczne wypinanie w płaszczyźnie przód-tył,

jak  i  na  boki  (w  płaszczyźnie  prostopadłej),  przednia  część  wiązania  nie  musi  mieć  bezpiecznika

pod warunkiem  informacji  producenta  o  braku  bezpiecznika.  Ciężar  minimalny  jednej  narty

z wiązaniem to 700 g dla kobiet, 750g dla mężczyzn.

b. Buty muszą zakrywać kostkę i posiadać podeszwy typu Vibram lub podobne, przy czym podeszwa taka

musi  zajmować przynajmniej  75% powierzchni  podeszwy, a nacięcia w niej muszą być głębokie na

minimum 4 mm. Minimalna liczba nacięć podeszwy: 8 na obcasie i 15 w części przedniej. (minimalna

powierzchnia nacięcia: 1 cm2 ). Buty muszą być przystosowane do zamocowania na nich metalowych

raków i muszą być zapinane na minimum dwie klamry. Ciężar jednego buta z suchym botkiem to 450 g

dla  kobiet  i  kadetów,  500  g  dla  mężczyzn.  Skorupy  butów  nie  mogą  być  modyfikowane.  Jedyny

dopuszczony przypadek modyfikacji, to modyfikacja przez innego producenta, który ma na to zgodę

producenta butów. Skorupa nie może być oklejana taśmą.

c. Para kijków narciarskich alpejskich lub biegowych maksymalnej średnicy 25 mm z kółkami z tworzywa

innego niż metal.

d. Para fok (zalecane dwie pary). Muszą pokrywać przynajmniej 50% powierzchni ślizgu oraz min. 50%

długości narty. Ze względu na zasady ochrony środowiska nie wolno stosować taśm samoprzylepnych i

innych środków zwiększających przyczepność lub poślizg fok.

e. Ubranie  dolnej  części  ciała: długie  spodnie  o  rozmiarze  odpowiednim  dla  danego  zawodnika.

Konieczne są co najmniej dwie warstwy ubrania (obydwie z długimi nogawkami: pierwsza to spodnie

narciarskie lub kombinezon narciarski, druga z materiału nieprzepuszczalnego dla wiatru).



f. Ubranie górnej  części  ciała: z  długimi rękawami o rozmiarze odpowiednim dla danego zawodnika.

Konieczne są co najmniej cztery warstwy ubrania: pierwsza warstwa (może być z krótkimi rękawami),

kombinezon narciarski, trzecia wodoodporna i nieprzepuszczająca dla wiatru oraz czwarta ogrzewająca

o wadze min. 300 g (kurtka z puchu naturalnego lub syntetycznego).

g. Detektor lawinowy 457 kHz. Każdy zawodnik musi nosić to urządzenie na sobie w trybie nadawania

przez cały czas trwania Zawodów. Urządzenie musi być umieszczone pod ubraniem w bezpośrednim

kontakcie  z  ciałem  zawodnika.  Detektor  nie  może  być  widoczny  nawet  w  sytuacji  rozpięcia

kombinezonu ze względów termicznych. Zawodnik jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy urządzenie

działa poprawnie.

h. Łopata ratunkowa do śniegu (o wymiarach powierzchni roboczej co najmniej 20 cm x 20 cm i stylisku

w  kształcie  litery  „T”  lub  „L”),  o  długości  w  pozycji  roboczej  minimum  50  cm,  nie  przerabiana.

Określenie „łopata ratunkowa do śniegu” jest definiowane przez producenta.

i. Sonda lawinowa o minimalnej długości 240 cm i minimalnej średnicy 10 mm. Sonda nie może być

przerabiana po wyprodukowaniu. Sformułowanie „sonda lawinowa” określa producent.

j. Płachta  ratunkowa o  powierzchni  minimum  1,80  m2 Sformułowanie  “płachta  ratunkowa”  określa

producent.

k. Rękawice chroniące całą rękę do nadgarstka noszone przez cały czas trwania Zawodów. 

l. Okulary przeciwsłoneczne z filtrem lub gogle lub szybka.

m. Plecak o pojemności wystarczającej do pomieszczenia całego wymaganego sprzętu z dwoma paskami

mocującymi narty (noszenie nart w inny sposób jest niedozwolone).

n. Kask.  Należy  go  obowiązkowo  nosić  na  głowie  zapięty  na  podbródku  podczas  trwania  całych

Zawodów. Kaski muszą być zgodne z normą UIAA 106, EN 1077 lub EN 12492. 15. Gwizdek Organizator

ma prawo do odrzucenia każdej części ekwipunku, która będzie niewłaściwa lub uszkodzona. 

o. Para  metalowych  raków  zgodna  z  normą  UIAA  153  z  co  najmniej  10  zębami,  w  tym  dwoma

frontowymi, dopasowanych do butów zawodnika oraz z paskami zabezpieczającymi. Kiedy raki nie są

noszone  na  butach,  muszą  być  spakowane  w plecaku,  zębami  do  siebie.  W przypadku  specjalnej

kieszeni plecaka na raki, kieszeń musi być przypięta do plecaka. Raki nie mogą być modyfikowane.

Nieodpowiednie raki lub nieodpowiednie ich użycie prowadzi do dyskwalifikacji. W czasie użycia raki

muszą być zapięte na butach i zabezpieczone paskami .

p. Czapka lub opaska.

q. Gwizdek.

r. Maseczka ochronna trójwarstwowa.

s. Sprawny telefon komórkowy z zapisanymi numerami do Organizatora oraz TOPR.

t. Dostarczony przez Organizatora numer startowy, umieszczony w widocznym miejscu.

14. Zawody obsługiwane będą wyłącznie przez osoby wyznaczone przez Organizatora:

a. Biuro Zawodów - co najmniej trzy osoby;

b. strefa startu – dwie osoby;

c. strefa mety - trzy osoby;



d. punkty kontrolne: jedna do trzech osób.

15. Biuro  Zawodów  będzie  zlokalizowane  w  „Tatrzańskim  Barze  Mlecznym”  przy  rondzie  Jana  Pawła  II,

ul. Droga na Bystre 2, 34-500 w Zakopanem.

16. Biuro Zawodów będzie czynne w następujących terminach:

a. piątek 16.04.2021: 18.00 - 20.00;

b. sobota 17.04.2021: 7.00-8.00.

17. Przed wejściem do biura Zawodów należy zdezynfekować ręce pod rygorem niedopuszczenia do biura

Zawodów.

18. Organizator wyda Zawodnikowi w biurze Zawodów – w czasie, w którym jest czynne – pakiet startowy,

a w jego ramach numer startowy, pod warunkiem okazania przez zawodnika jego dokumentu ze zdjęciem

oraz polisy ubezpieczenia wykupionego zgodnie z niniejszym regulaminem.

19. Organizator oświadcza, iż będzie dezynfekował biuro po odprawie każdego dystansu.

20. Organizator  wyznaczy  dwie  strefy  startowe  –  dla  każdego  z  dystansów  –  oraz  dwie  strefy  mety  –

dla każdego z dystansów.

21. Zawodnik powinien pojawić się we właściwej dla swojego dystansu strefie startu nie wcześniej niż 5 minut

przed planowanym startem,

22. W biurze Zawodów oraz strefach startu i mety obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maską ochronną

trójwarstwową.

23. Zawodnik  uczestniczący  w  zawodach  może  zdjąć  maskę  ochronną  po  rozproszeniu  się  zawodników

na trasie.

24. W biurze Zawodów, strefach startu i mety mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące w Zawodach

jako zawodnicy oraz osoby wyznaczone przez Organizatora.

25. Zawodnik jest zobowiązany opuścić strefę mety bez zbędnej zwłoki.

26. Organizator dla każdego z dystansów przeprowadzi osobną ceremonię dekoracji najlepszych zawodników

każdej z kategorii.

27. W ceremonii dekoracji uczestniczyć mogą wyłącznie dekorowani zawodnicy.

28. Organizator może sprawdzać temperaturę ciała zawodnika w biurze Zawodów oraz strefach startu i mety,

a zawodnik  wyraża  zgodę  na  przeprowadzenie  takiego  pomiaru  i  zapoznania  się   przez  Organizatora

z wynikiem odczytu urządzenia pomiarowego.

29. Zawodnicy  oraz  wszelkie  inne  osoby  uczestniczące  w  Zawodach  zobowiązani  są  do  przestrzegania

regulaminu oraz komunikatów Organizatora wydawanych w trakcie trwania Zawodów (niestosowanie się

do zaleceń może skutkować dyskwalifikacją i koniecznością opuszczenia miejsca wydarzenia).

30. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Zawodach osoby,

której stan  zdrowia  budzi  uzasadnione  wątpliwości  co  do  zdolności  do  uczestniczenia  w  zawodach

lub pozwala przypuszczać zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

31. Szlaki  turystyczne  w  Tatrach  nie  będą  zamknięte  –  w  związku  z  tym  uczestnicy  zobowiązani  są

do zachowania  szczególnej  ostrożności  w  trakcie  omijania  lub  wyprzedzania  turystów.  Należy  mieć

na uwadze, ze turysta przebywający na szlaku ma pierwszeństwo poruszania się.



32. Zawodnicy  mają  bezwzględny  obowiązek  stosowania  się  do  poleceń,  wydawanych  przez  sędziów

znajdujących się na trasie Zawodów. Decyzje podejmowane przez sędziów są ostateczne i nie przysługuje

od nich odwołanie.

33. Sędziowie,  ubrani  w  odblaskowe  koszulki,  znajdować  się  będą  w  wyznaczonych  przez  Organizatora

punktach, oznaczonych na mapie, wydawanej zawodnikom w pakietach startowych.

34. Oprócz sędziów, o których mowa w wyżej, na trasie znajdować się będą również nieoznakowani sędziowie

lotni,  weryfikujący  prawidłowości  przebiegu  Zawodów.  Podczas  interwencji  nieoznakowany  sędzia

zobowiązany jest do okazania zawodnikowi akredytacji sędziowskiej.

35. Na  trasie  Zawodów uczestnik  nie  może  korzystać  z  jakiejkolwiek  pomocy  osób trzecich,  za  wyjątkiem

sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zawodników.

36. W sytuacji wypadku, każdy z uczestników biegów jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia

pomocy doraźnej poszkodowanemu.

37. Zawodnik może wycofać się z wyścigu w każdym momencie. W takiej sytuacji zobowiązany jest do oddania

numeru  startowego  najbliższemu  sędziemu  oraz  do dotarcia  do schroniska  Murowaniec,  we  własnym

zakresie.

38. Zawody  odbywają  się  na  terenie  Tatrzańskiego  Parku  Narodowego,  zawodnicy  zobowiązani  są

do przestrzegania  przepisów  obowiązujących  na  terenie  TPN,  m.in.:  zakaz  schodzenia  ze  szlaku,  zakaz

wyrzucania śmieci, zakaz hałasowania, zakaz płoszenia zwierząt.

39. Organizator może zdyskwalifikować zawodnika w następujących sytuacjach:

a. skorzystanie z nieregulaminowej pomocy osoby trzeciej;

b. nieudzielenie pomocy poszkodowanemu;

c. śmiecenie;

d. skracanie trasy;

e. ściągnięcie swojego numeru startowego;

f. niezastosowanie się do polecenia Organizatora lub sędziego.

40. Organizator może nie dopuścić zawodnika do udziału w Zawodach w razie:

a. uzasadnionego podejrzenie naruszenia warunków rejestracji;

b. uzasadnionego przypuszczenia naruszenia niniejszego regulaminu;

c. niewniesienia opłaty startowej w terminie;

d. nieposiadania przez Zawodnika któregokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia;

e. wykazywania przez Zawodnika objawów uzasadniających przypuszczenie niezdolności do uczestnictwa

w Zawodach – w tym przypuszczenie zakażenia wirusem SARS-COV-2.

41. Zgłoszenie protestu możliwe jest do 20 minut po ogłoszeniu oficjalnych wyników. 

42. Protest wymaga wniesienia kaucji w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). 

43. W kwestiach spornych decyduje jury Zawodów. 

44. Zawodnik  w  związku  z  uczestniczeniem  w  Zawodach  zobowiązany  jest  wnieść  na  rzecz  Organizatora

następujące opłaty:



a. Trasa  główna:  220,00  zł  (słownie:  dwieście  dwadzieścia  złotych  00/100)  lub  50,00  €

(słownie: pięćdziesiąt  euro  00/100) -  wpłata   na   konto  Klubu  Wysokogórskiego  w  Zakopanem

najpóźniej do dnia 14.04.2021.

b. Trasa  krótka: 220,00  zł  (słownie:  dwieście  dwadzieścia  złotych  00/100)  lub  50,00  €

(słownie: pięćdziesiąt  euro  00/100) -  wpłata   na   konto  Klubu  Wysokogórskiego  w  Zakopanem

najpóźniej do dnia 14.04.2021.

45. W razie rezygnacji z uczestniczenia w Zawodach, zgłoszonej Organizatorowi przez Zawodnika najpóźniej

do 06.04.2021, Organizator zwróci Zawodnikowi na jego wniosek, wniesioną opłatę startową w całości.

46. W razie rezygnacji z uczestniczenia w Zawodach po 06.04.2021 Zawodnikowi nie będzie przysługiwał zwrot

opłaty w jakiejkolwiek części.

47. W ramach opłaty startowej Organizator zobowiązuje się świadczyć:

a. zorganizowanie Zawodów;

b. puchary i nagrody (finansowe) dla najlepszych;

c. numer startowy;

d. posiłek regeneracyjny.

48. Program Zawodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

49. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian  w  regulaminie  –  w  tym  trasie  Zawodów  –

przed lub w trakcie  trwania  Zawodów,  jeśli  będą  wymagać  tego  względy  bezpieczeństwa lub  pokrywa

śnieżna będzie niewystarczająca.


