WYTYCZNE SPORTOWE
KONKURENCJE BIEGOWE - SEZON 2011 / 2012
1. Kategorie wiekowe w sezonie 2011 / 2012 :
senior/ka
1991 i starsi

młodzieżowiec
1991 – 90 - 89

Junior/ka A
92-93

junior/ka B
94 – 95

Junior/ka C
96 – 97

Junior/ka D + J E
98 – 99/2000 i młodsi

Juniorzy/rki mają prawo startu w zawodach z seniorami/kami bez ograniczeń (rocznik 1992), natomiast rocznik 1993
z wyjątkiem biegów dystansowych: kobiety 30 km, mężczyźni 50 km,
b) Juniorzy/rki B mają prawo startu z seniorami/kami za wyjątkiem biegów długodystansowych / K 15km i 30 km, M 30
i 50 km , bez względu na styl.
c) Juniorzy/ki C mają prawo startu tylko w swojej grupie wiekowej za wyjątkiem sztafet w Mistrzostwach Polski Seniorów
i drużynowych Mistrzostw Polski.
d) W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kat. Junior A , Junior B. oraz w zawodach Pucharu Polski Juniorów C
zawodnicy mają prawo startu tylko w swoich grupach wiekowych.
a)

2.

Postanowienie dotyczące rozgrywania Mistrzostw Polski :
a) Konkurencje rozgrywane w czasie Mistrzostw Polski Seniorów/ek :
Kobiety : sprint F, 10 km CL, 15 km F ze startu wspólnego, 4 x 5 km mix. ,30km CL Bieg Piastów
Mężczyźni : sprint F, 15 km CL, 30 km F ze startu wspólnego, 4 x 10 km mix., 50km CL Bieg Piastów
W sztafecie mogą startować junior/ka A, junior/ka B bez ograniczeń, natomiast junior/ka C w ilości 50%, max 2
zawodników/czek.
b) Konkurencje rozgrywane w czasie OOM w kat. Junior/ka A :
Kobiety
sprint F, 5 km Cl + 5 km F (podwójny), 5 km CL, 15 km F ze startu wspólnego, Team sprint
CL,
Mężczyźni
sprint F, 10 km Cl + 10 km F (podwójny), 10 km CL, 30 km F ze startu wspólnego, Team
sprint CL,
c) Konkurencje rozgrywane w czasie OOM Junior/ka B :
Dziewczęta
sprint F, 5 km CL, 7,5 km F, Team sprint CL,
Chłopcy
sprint F, 5 km CL, 10 km F, Team sprint CL
d) Konkurencje rozgrywane w czasie Ogólnopolskiego Spotkania UKS :
- Junior/ka C
( rocznik 96-97) 3 km F, 3 km Cl ;
- Sztafety mix
( rocznik 96,97,98) 4 x 3km,
- Junior/ka D
( rocznik 98-99 ) , 2,5 km F , 2,5km CL,
- Junior/ka E
( rocznik 2000 i młodsi ) , 2km CL , 2 km F ,
- Sztafety mix
( rocznik 99 i młodsi ), 4 x 2km,
Uwaga: W biegach sztafetowych podczas Ogólnopolskich Spotkań UKS-ów – dwie pierwsze zmiany będą rozgrywana
techniką klasyczną dwie pozostałe techniką dowolną.

3. OOM - Narciarstwo Klasyczne – Biegi WISŁA –KUBALONKA 03-08.02.2012r.
NPR BN Bieg na Igrzyska Puchar Bieszczad Ustrzyki 14-15.01.2012
Mistrzostwa Karkonoszy Jakuszyce 21.01.-22.01.2012
NPR BN Bieg na Igrzyska Puchar Roztocza Tomaszów Lubelski 28.01-29.01.2012
Z wyżej wymienionych imprez sportowych zalicza się 4 starty eliminacyjne , z których PZN wyłoni:
Juniorzy/rki B – 31 zawodników i 24 zawodniczki ; do dyspozycji PZN zostaje 1 miejsce wśród Juniorek B i Juniorów B /
przypadki losowe /;
Juniorzy A - 20 zawodników , do dyspozycji PZN zostają 2 miejsca wśród Juniorów A.
Juniorki A -10 zawodniczek , do dyspozycji PZN zostają 1 miejsce wśród Juniorek A.
Łączna liczba startujących w OOMł wynosi – 57 Juniorów/ rek B i 33 Juniorów/rek A .
b). Zasady eliminacji do finałów Olimpiady: Juniorzy B, Juniorki B , Juniorzy A i Juniorki A.
Z biegów eliminacyjnych PZN wybierze dla każdego zawodnika 4 najlepsze biegi bez względu na styl, które będą
punktowane :
1m
2m
3m
4m
10 m
29 m

29 pkt
28 pkt
27 pkt
26 pkt
20 pkt
1 pkt
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Miejsce do dyspozycji PZN wśród Juniorów/ek B w ilości 1 to ewentualne wypadki losowe (np. choroba). Jeżeli takowe nie
zaistnieją, to o to 1 miejsc powiększona zostanie liczba startujących Juniorów/ek B. Wśród Juniorów A do dyspozycji PZN
zostają 2 miejsca, a wśród Juniorek A 1 miejsce. Listę zawodników dopuszczonych do startu w OOŁM opublikuje PZN
w 3 dni po zakończeniu ostatniej eliminacji, powiadamiając zainteresowane OZN-y,
Zawodnicy zobowiązani są do wystartowania i ukończenia minimum 2 biegów eliminacyjnych. Zawodnik nie startujący
w eliminacjach nie zostanie dopuszczony do udziału w OOM.
4. Uczestnictwo :
Każdy zawodnik musi posiadać licencję PZN, opłaconą składkę, legitymację szkolną lub paszport oraz posiadać aktualne
badania lekarskie oraz musi potwierdzić przynależność klubową.
5. Sposób przeprowadzania zawodów :
Zgodnie z wytycznymi sportowymi PZN na sezon 20011/2012 oraz niniejszym regulaminem weryfikacji zawodników
zostanie przeprowadzona na 1 godz. przed konferencją techniczną, zamykając ostateczną listę startową.
Zgłoszenia do zawodów należy nadsyłać w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym OOM.
a) Kierownictwo sportowe nad Olimpiadą Młodzieży sprawuje Polski Związek Narciarski.
b) Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia zakwalifikowanych zawodników grupy Jun. B i Jun. A
pokrywa Komitet Organizacyjny oraz osoby towarzyszące zgodnie z kluczem organizatora.
6. Zasady startu od juniora/ki C do senior/ki w Mistrzostwach Polski :
a) Prawo startu w Mistrzostwach Polski Seniorów w konkurencjach biegowych mają zawodnicy posiadający aktualną II
klasę sportową.
b) W OOM Juniorów/ek A prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową min III, zarówno w biegach
indywidualnych jak i sztafetach.
c) Juniorzy/rki B – zgodnie z regulaminem OOM min kl, MŁ
d) Prawo startu w kategorii junior/ka C mają zawodnicy/czki, posiadający aktualne badania lekarskie, dokument
potwierdzający tożsamość i aktualną przynależność klubową.
e) Junior/ka C startujący w kategorii senior/ka (sztafety) muszą posiadać Licencję PZN.
f) Weryfikację przeprowadza DT PZN.
7.

Zasady klasyfikacji sportowej :
Klasę sportową MM, M, I, II, III zdobywa się przez jednorazowe uzyskanie wyniku wg obowiązujących norm, patrz tabela nr
1.
a) Podstawą zweryfikowania zawodników na klasę I sportową jest ukończenie konkurencji przez co najmniej pięciu
zawodników – zawodniczki, posiadających aktualną I klasę sportową lub wyższą w biegu indywidualnym.
b) Podstawą zweryfikowania zawodników na II klasę sportową jest ukończenie konkurencji przez co najmniej pięciu
zawodników/czki z II klasą sportową lub wyższą w konkurencjach indywidualnych (nie dotyczy juniorów C i juniorek
C).
c) Podstawą zweryfikowania zawodników na klasę III sportową jest ukończenie zawodów przez co najmniej pięciu
zawodników/czki lub 3 sztafet.
d) Junior/ka C zdobywają klasę sportową na wszystkich zawodach klasyfikacyjnych oraz na zawodach
międzywojewódzkich zgodnie z tabelą norm.
e) Klasa sportowa obowiązuje do 31 grudnia roku następnego.
f) Punkt a i b nie dotyczy zawodów rangi Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowców oraz OOLMŁ.
8. Losowanie :
Losowanie do wszystkich zawodów ogólnokrajowych w tym Mistrzostwa Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży oraz
Ogólnopolskie Spotkanie UKS odbywać się będą wg następujących zasad :
a) Po każdych zawodach będą naliczane punkty zgodnie z punktacją podaną w „Wytycznych Sportowych” za
współzawodnictwo indywidualne powiększone o wartość współczynników iloczynowych w zależność od rangi zawodów
krajowych i międzynarodowych.
b) Zawodnicy startujący w kategoriach Senior/ ka , Junior /ka A startują zgodnie z aktualną listą FIS-pkt-ów . Zawodnicy
nie posiadający FIS-pkt-ów są losowani w I grupie.
c) Zawodnicy startujący w kategorii Junior /ka B, C startują zgodnie z aktualną listą rankingową ,zawodnicy nie ujęci na
aktualnej rang liście losowani są w I grupie.
d) Zawodnicy z pozostałych kategorii losowani są w 3 grupach.
e) Zawodnicy w biegach : sprinty, biegi ze startu wspólnego rozstawieni są zgodnie z aktualną rang-listą tj. zawodnik
sklasyfikowany najwyżej ma przydzielony numer 1 itd., natomiast zawodnikom, którzy nie ujęci są na aktualnej rangliście zostają przydzielone numery po uprzednim losowaniu.
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9.

Ustala się kolejność startu :
grupa I
grupa II
grupa III
W wyjątkowych wypadkach (złe warunki atmosferyczne) – kolejność startu grup może być zmieniona decyzją Jury.
Za prawidłowe przeprowadzenie losowania odpowiada organizator, a z ramienia PZN - DT.

10. Uwagi dotyczące przygotowania tras biegowych
– zgodnie z NRS.
11. Przepisy dotyczące sprzętu – konkurencje biegowe – zgodnie z NRS.
12. Kryteria startu w imprezach głównych w sezonie 2011/2012 dla zawodników/czek w konkurencji biegi narciarskie.
WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES -Innsbruck /AUT/ 13-22.01.2012
Do dnia 16.12.2011r. muszą być podane składy w PKOL. Eliminacje do tych zawodów stanowić będą zawody FIS Horni
Misecky w Czechach, które odbędą się w dniach 10-11.12.2011r.
Uwaga: Do punktacji zaliczone będą dwa biegi. Suma punktów będzie decydować o kwalifikacji.
Punktacja:
1 m-ce
13 pkt.
2 m-ce
11 pkt.
3 m-ce
9 pkt.
4 m-ce
7 pkt.
5 m-ce
5 pkt.
6 m-ce
3 pkt.
7 m-ce
1 pkt.
W razie jednakowej ilości punktów decyduje suma czasów z dwóch biegów.
W przypadku braku warunków śniegowych i odwołania zawodów FIS, zostanie zorganizowany w Polsce lub na wysokości
sprawdzian z elektronicznym pomiarem czasu.
MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW i U-23 w biegach narciarskich Erzurum /TUR/ 19-26.02.2012r.
Prawo startu ma zawodniczka/ nik , która/ ry do dnia 30 stycznia 2012 uzyska dwukrotnie wynik j/n :
Juniorzy – 120 FIS pkt, Juniorzy U-23 – 90 FIS pkt,
Juniorki – 140 FIS pkt, Juniorki U-23 – 110 FIS pkt,
Dodatkowym kryterium będzie start w zawodach SLAVIC CUP Wisła/Zakopane . UWAGA Do punktacji zaliczone
będą 4 biegi indywidualne tych zawodów, z których 3 najlepsze będą brane pod uwagę . Suma punktów decydować
będzie o kwalifikacji. Identyczna punktacja dla obu stylów (klasyczny, dowolny) oraz sprintów
1 m-ce
13 pkt.
2 m-ce
11 pkt.
3 m-ce
9 pkt.
4 m-ce
7 pkt.
5 m-ce
5 pkt.
6 m-ce
3 pkt.
7 m-ce
1 pkt.
Ostateczny skład na MŚ Juniorów w biegach narciarskich proponują trenerzy Kadry A i Mł. Ostateczny skład weryfikuje i
zatwierdza Zarząd PZN.
13.Wykaz krajowych Ogólnopolskich Zawodów Klasyfikacyjnych zaliczanych do Pucharu Polski w sezonie 2011/2012
oraz wartość współczynników iloczynowych tych zawodów do współzawodnictwa indywidualnego.
Juniorzy C
1,0 Mistrzostwa SMS NPRBN „Bieg na Igrzyska”
1,0 Puchar Bieszczad NPRBN „Bieg na Igrzyska”
1,0 Puchar Roztocza NPRBN „Bieg na Igrzyska”
1,0 Mistrzostwa Karkonoszy NPRBN „Bieg na Igrzyska”
1,0 NPRBN „Bieg na Igrzyska
1,0 Mistrzostwa TZN NPRBN „Bieg na Igrzyska”
1,0 Puchar Podlasia
1,0 Memoriał Bronka Czecha
1,5 Ogólnopolskie Spotkanie – UKS-ów

- Zakopane
- Ustrzyki
- Tomaszów Lubelski
- Jakuszyce
- Wisła Kubalonka
- Zakopane
- Supraśl
- Jakuszyce
-Kubalonka/Wisła
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Juniorzy B
2,0 Mistrzostwa SMS NPRBN „Bieg na Igrzyska”
2,0 Puchar Bieszczad NPRBN „Bieg na Igrzyska”
2,0 Puchar Roztocza NPRBN „Bieg na Igrzyska”
2,0 Mistrzostwa Karkonoszy NPRBN „Bieg na Igrzyska”
2,0 NPRBN „Bieg na Igrzyska
2,0 Mistrzostwa TZN NPRBN „Bieg na Igrzyska”
3,0 Zimowa Olimpiada Młodzieży
Juniorzy A

- Zakopane
- Ustrzyki
- Tomaszów Lubelski
- Jakuszyce
- Wisła Kubalonka
- Zakopane
- Wisła Kubalonka

4,0 Mistrzostwa SMS NPRBN „Bieg na Igrzyska”
4,0 Puchar Bieszczad NPRBN „Bieg na Igrzyska”
4,0 Puchar Roztocza NPRBN „Bieg na Igrzyska”
4,0 Mistrzostwa Karkonoszy NPRBN „Bieg na Igrzyska”
4,0 NPRBN „Bieg na Igrzyska
4,0 Mistrzostwa TZN NPRBN „Bieg na Igrzyska”
6,0 Mistrzostwa Polski Juniorów
Seniorzy

- Zakopane
- Ustrzyki
- Tomaszów Lubelski
- Jakuszyce
- Wisła Kubalonka
- Zakopane
- Wisła Kubalonka

5,0 Mistrzostwa SMS NPRBN „Bieg na Igrzyska”
5,0 Puchar Bieszczad NPRBN „Bieg na Igrzyska”
5,0 Puchar Roztocza NPRBN „Bieg na Igrzyska”
5,0 Mistrzostwa Karkonoszy NPRBN „Bieg na Igrzyska”
5,0 NPRBN „Bieg na Igrzyska
5,0 Mistrzostwa TZN NPRBN „Bieg na Igrzyska”
10,0 Mistrzostwa Polski Seniorów

- Zakopane
- Ustrzyki
- Tomaszów Lubelski
- Jakuszyce
- Wisła Kubalonka
- Zakopane
- Jakuszyce

14.Wykaz współczynników iloczynowych zawodów międzynarodowych do współzawodnictwa indywidualnego Pucharu Polski :
1. Juniorzy
5,0
- Zawody FIS w kraju – pod warunkiem, że spełnią wymogi FIS uzyskiwania punktów, w innym wypadku
współczynnik 4,0
12,0 - Zawody FIS za granicą
20,0 - Mistrzostwa Świata Juniorów
2. Seniorzy
8,0 - Zawody FIS w kraju - pod warunkiem, że spełnią wymogi FIS uzyskania punktów, w innym
wypadku współczynnik 5,0
15,0 - Zawody FIS za granicą
30,0 - Młodzieżowe Mistrzostwa Świata
50,0 - Puchar Świata / Mistrzostwa Świata / IO
3. Kategorie wiekowe
a) seniorzy/rki
b) młodzieżowiec
c) juniorzy/rki A
d) juniorzy/rki B
e) juniorzy/rki C
15. Ranking w konkurencjach indywidualnych oblicza się wg następujących zasad :
a) Do rankingu posezonowego w biegach narciarskich zalicza się 8 najlepszych wyników w kategorii Senior/ka, Junior/ka A,
Junior/ka B., Junior/ka C z zawodów uzyskanych w kraju i za granicą. W tym jeden obowiązkowo dla Juniorów i Juniorek
C z Mistrzostw UKS, dla Jniorów/rek B A z O.O.Mł i dla Seniorów/rek z Mistrzostw Polski Seniorów
b) W kategorii Młodzieżowiec do rankingu zaliczane będą 2 najlepsze biegi – z zawodów uzyskanych w kraju i zagranicą.
c/ Za każde miejsce w zawodach wg kalendarza PZN i FIS zawodnik otrzyma odpowiednią ilość pkt. wg nast. klucza :
Miejsce:
Punkty:

1
60

2
50

3
40

4
35

5
30

6
28

7
26

8
24

9
22

10
21

11
20

12
19

Miejsce:

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Punkty:

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4

13
18

14
17

15
16

16
15

17
14

18
13

Uwaga: punkty mogą być naliczane do współzawodnictwa tylko wtedy, jeżeli daną konkurencję ukończy minimum 3
zawodników.
d) Zawody krajowe i międzynarodowe posiadają dodatkowo odpowiedni współczynnik iloczynowy powiększający wartość
punktową danego miejsca na tych zawodach według klucza dla zawodów krajowych i międzynarodowych jak poniżej.
e)

Na zawodach ogólnopolskich zawodnicy zdobywają pkt-y do współzawodnictwa :
Seniorzy/ki
- każdy zawodnik/czka zdobywając II klasę i wyższą
Juniorzy/ki A
- każdy zawodnik/czka zdobywając III klasę i wyższą
Juniorzy/ki B
- wszyscy, tj. do 30 m włącznie
Juniorz/ki C
- wszyscy, tj. do 30 m włącznie

f) Zawody na których zawodnicy nie zdobywają klas I i II seniorzy, juniorzy A i juniorzy B punktowane są w wys. 50%
punktów, liczących się do rankingu indywidualnego.
g) Klasyfikację indywidualną prowadzi się w każdej grupie oddzielnie oraz w grupie Seniorów Open.
h) Do punktacji indywidualnej dolicza się w dodatkowe punkty zdobyte w rywalizacji drużynowej. Drużyna zdobywa ilość
punktów jak w rywalizacji indywidualnej, następnie dzieli się je przez ilość zawodników w drużynie i dolicza zawodnikowi
do klasyfikacji indywidualnej. Wyniki biegów sztafetowych zalicza się do punktacji pod warunkiem uzyskania wyniku nie
gorszego jak 20% czasu do zwycięzcy oraz startu w nich min.
5 sztafet i ukończenia konkurencji przez min.3 sztafety.
Zaliczane będą punkty zdobyte w konkurencji drużynowych (sztafetach) w następujących zawodach : MPSen, OOLMŁ, MŚ
i IO , PŚ, MŚJ, zawodach FIS, EYOF dla Juniora/ki C Mistrzostwa UKS-ów.
i) Zawodnik zobowiązany jest osobiście brać udział w dekoracji po zakończeniu zawodów.
j) Punkty zdobyte w kat. Młodzieżowiec nie zalicza się do punktacji okręgowej .
16. Zasady powołania zawodników do Kadry Narodowej Seniorów i Juniorów. w biegach narciarskich na sezon 2012 / 2013 :
Kadra Narodowa Seniorów i Seniorek PZN :
Do kadry narodowej w biegach narciarskich PZN powołuje się 12 zawodników/czek, którzy w posezonowym rankingu PZN
uzyskali najlepsze wyniki w kategorii Seniorów z pominięciem Juniorów/ek A i Juniorów/ek B.
Kadra Narodowa Juniorów i Juniorek PZN :
Powołuje się po 14 najlepszych zawodników/czek w kat. Junior/ka A oraz po 12 zawodników/czek w kat junior/ka B wg
posezonowej listy rankingowej PZN w tych kategoriach.
Kryterium pomocnicze stanowi :
Kryterium rocznika 1992– miejsce w pierwszej 12 rankingu posezonowego Juniorów A PZN oraz I
sportowa,
Kryterium rocznika 1993 – miejsce w pierwszej 12 rankingu posezonowego Juniorów A PZN oraz II
Kryterium rocznika 1994 – miejsce w pierwszej 20 rankingu posezonowego Juniorów/ek B PZN oraz
Kryterium rocznika 1995 – miejsce w pierwszej 25 rankingu posezonowego Juniorów/ek B PZN oraz
Kategoria Junior/ka C 6 zawodników / czek wg posezonowej listy rankingowej PZN.

klasa
klasa sportowa,
II klasa sportowa,
II klasa sportowa.

17. Grupy Szkoleniowe PZN na sezon 2012/2013 .
Kadra „A” – do 6 najlepszych zawodników i do 6 zawodniczek. Skład grupy proponuje powołany trener, opiniuje Komisja
Biegów, akceptuje Dyrektor Sportowy PZN.
Kadra Młodzieżowa na sezon 2012/2013– do 6 zawodników i do 6 zawodniczek do lat 23. Skład grupy proponuje powołany
trener, opiniuje Komisja Biegów, akceptuje Dyrektor Sportowy PZN.
Ostateczne składy kadr narodowych oraz grup szkoleniowych zatwierdza Zarząd PZN.
Uwaga: Trenerzy główni kadr mają prawo do powołania jednego zawodnika w skład swojej grupy szkoleniowej wg.
własnego uznania lecz po dokładnym uzasadnieniu.
Zawodnicy proponowani do Kadry Młodzieżowej muszą znajdować się w pierwszej 15 rankingu posezonowego seniorów.
Pierwszy/a junior/ka A oraz pierwszy/a junior/ka B rankingu posezonowego PZN powinni automatycznie awansować
do Kadry Młodzieżowej.
Do Kadry „A” mogą być zakwalifikowani tylko zawodnicy z pierwszej 10-tki rankingu posezonowego seniorów.
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18. Kryteria naboru do I klas szkół sportowych PZN, tj. LO SMS Zakopane, SMS Karpacz, SMS Szklarska Poręba.
a) zawodnik/czka winien znajdować się na liście posezonowej rankingowej PZN w kategorii juniorka C na miejscach od 1 do
30 oraz posiadać II klasę sportową. Przy kwalifikowaniu do dalszego szkolenia będą brane pod uwagę :
- wypełnienie kryteriów dla danego rocznika,
- miejsce na imprezie głównej (OOM, MPJ, MPS ),
- ocena wiodących dla dyscypliny cech sprawności fizycznej oraz ich postęp w trakcie szkolenia,
- ocena parametrów wydolności fizycznej oraz ich postęp,
- w szczególnych przypadkach ( kontuzje, choroba itp.), które uniemożliwiły zawodnikowi uzyskanie kryterium
wynikowego do naboru do danej szkoły, o dalszym szkoleniu decyduje Dyrekcja oraz Rada Trenerów.
b) kryteria wynikowe do uzyskania przez uczniów LO SMS – Zakopane, SMS Karpacz, SMS Szklarska Poręba w sezonie
2011/2012 :
- rocznik 1994 juniorka B, junior B, ranking PZN miejsca 1-15 oraz II klasa sportowa,
- rocznik 1993 juniorka B, junior B, ranking PZN miejsca 1-12 oraz II klasa sportowa
- rocznik 1992 juniorka A, junior A, ranking PZN miejsca 1-15 oraz II klasa sportowa

19. Kryteria wynikowe dla kandydatów oraz uczniów LO SMS Szczyrk w Buczkowicach w sezonie 2011/2012 :
a) nabór do I klasy LO SMS Szczyrk w Buczkowicach:
Zawodnik winien znajdować się na liście posezonowej rankingowej PZN w kategorii Junior C na miejscach
1-20 oraz posiadać II kl. sportową , zawodniczka Juniorka C na miejscach 1-15 oraz posiadać II kl. sportową.
b) kryteria wynikowe uczniów NLO. SMS Szczyrk w sezonie narciarskim 2010 /2011 :
- rocznik 1994 Junior B ranking PZN miejsca 1-15 oraz II klasę sportowa
- rocznik 1994 Juniorka B ranking PZN miejsca 1-12 oraz II klasę sportowa
- rocznik 1993 Junior B ranking PZN miejsca 1-12 oraz II klasę sportowa
- rocznik 1993 Juniorka B ranking PZN miejsca 1-8 oraz II klasę sportowa
- rocznik 1992 Junior A ranking PZN miejsca 1-10 oraz II klasę sportowa
- rocznik 1992 Juniorka A ranking PZN miejsca 1-5 oraz II klasę sportowa

6

