
Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora TPN nr 50/2022 z dnia 6 września 2022 r. 

Kryteria oceny

5-10 km, 

900m+ 

(vertical)

10,1-25 km, 

1000m+

25,1-35 km, 

2000m+

35,1-50 km, 

3000m+

>50,1 km, 

4000m+

zawody 

skiturowe/zawody w 

narciarstwie 

wysokogórskim

Krótki fragment na 

terenie TPN - poza 

limitem 10 

zawodów (opłata 

stała)

Lp. Nazwa kryterium Ocena Opis Punktacja Uwagi

1
Wniosek 

organizatora
formalna Złożenie wniosku poprzez farmularz na stronie TPN TAK-NIE NIE = odmowa

2
Wzmacnianie  

kluczowych 

wartości TPN

Wpływ imprezy na przyrodę TPN (opis max. 1000 znaków) 1-15

Sprawozdanie z poprzedniej edycji imprezy - w jaki sposób 

impreza/zawody wspiera ideę ochrony przyrody/środowiska 

(organizator dokonuje po zawodach)

NIE = odmowa

Korzystanie z własnych kubków/bidonow/butelek przez 

zawodników
NIE = odmowa

Udział zawodników w bloku edukacyjnym NIE = odmowa

Obecność plastiku w pakiecie startowym (dopuszczalny jedynie 

worek, w którym znajduje się pakiet)   
TAK = odmowa

Ujęcie w regulaminie zawodów zapisu o zasadach TPN: Zawody 

odbywają się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i 

zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad 

obowiązujących na terenie TPN, m.in.;  - zakaz schodzenia ze 

szlaku,     

- zakaz wyrzucania śmieci,         

- zakaz hałasowania,    

- zakaz płoszenia zwierząt.   

NIE = odmowa

3
Długość 

trasy/format
formalna Zgodnie z formatami określonymi w par. 2 ust. 2 zarządzenia NIE = odmowa

4 Edycja formalna Nowa impreza 0

Impreza odbywa się od 1 do 9 lat 1-9

Impreza odbywa się powyżej 10 lat 10

5 Cykliczność Impreza odbywająca się co rok 0

Impreza odbywająca się co 2 lata 5

8 Prestiż imprezy Puchar Polski/Mistrzostwa Polski 5

Puchar Europy/Mistrzostwa Europy 10

Puchar Świata/Mistrzostwa Świata 15

Pozostałe zawody 1-5

6 Bezpieczeństwo formalna Zabezpieczenie imprezy TAK-NIE NIE=odmowa

Ubezpieczenie imprezy TAK-NIE NIE=odmowa

7
Liczba 

uczestników w 

limicie

formalna do 100 15

od 101 do 200 10

od 201 do 350 5

8 Ranga imprezy Puchar Polski/Mistrzostwa Polski 5

Puchar Europy/Mistrzostwa Europy 10

Puchar Świata/Mistrzostwa Świata 15

Pozostałe 1-15

9
Liczba chętnych 

na 1 miejsce 

Liczba chętnych zawodników do wzięcia udziału w imprezie na 

jedno miejsce w limicie w poprzedniej edycji (1-1,9/os./m-ce)
5

Liczba chętnych zawodników do wzięcia udziału w imprezie na 

jedno miejsce w limicie w poprzedniej edycji (>2/os./m-ce)
10

10
Lokalizacja 

startu/mety
start i meta w TPN 0

start w TPN/ meta poza TPN 5

meta w TPN/start poza TPN 5

start i meta poza TPN 10

11
Zaplecze 

techniczne
wykorzystanie samochodu - 1-2 pojazdy -5

wykorzystanie samochodu - powyżej 2 pojazdów -10

wykorzystanie samochodu z napędem elektrycznym - 1-2 pojazdy 5

wykorzystanie samochodu z napędem elektrycznym - powyżej 2 

pojazdów
0

brak wjazdów samochodem 5


