
 

NARCIARSTWO 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

Termin:  24.02.2020 r. godz. 19:30 
Miejsce:  Stok Malta Ski, ul. Wiankowa 2 
Organizator: Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu 
 
 

REGULAMIN TECHNICZNY 
Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski w narciarstwie alpejskim 

Kobiet i Mężczyzn  2020 

Cel imprezy : 

                 Popularyzacja narciarstwa wśród młodzieży akademickiej regionu wielkopolskiego.  

            Wyłonienie najlepszych zawodników, reprezentantów uczelni na Akademickie Mistrzostwa Polski. 

Prawo startu : 

                 Każda uczelnia ma prawo wystawić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek. Prawo do startu mają 
wyłącznie zawodnicy posiadający ważną legitymację studencką oraz aktualną legitymacje AZS, a także pracownicy 
uczelni, posiadający wyższe wykształcenie oraz dokumenty, stwierdzające fakt zatrudnienia i legitymację AZS.  
Podczas wydawania numerów startowych prowadzona będzie weryfikacja legitymacji AZS.  
Osoby nie posiadające aktualnej legitymacji AZS nie zostaną dopuszczone do startu w zawodach. 
 
Zapisy i zgłoszenia: 
W celu usprawnienia procedury zapisów i losowania należy przesłać drogą elektroniczną listę zawodników oraz listę 
zawodniczek zgłaszanych do zawodów (z podaniem: nazwy uczelni, nazwisko i imię zawodnika, nr leg. AZS) na adres 
organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2020 r. do godziny 20.00.  Kolejność podana na liście jest 
sugerowaną kolejnością zawodników do losowania! (pierwszy zawodnik do pierwszego koszyka, drugi do drugiego koszyka, 
trzeci do trzeciego koszyka, pozostali w czwartym koszyku do losowania!!!)      

Mail : gogol-ek@o2.pl    



Kategorie : 

                Zawody rozegrane zostaną w dwóch dyscyplinach, w dwóch kategoriach:  

 kobiet – Slalom gigant, dwa przejazdy oraz Slalom, dwa przejazdy. 

 mężczyzn – Slalom gigant, dwa przejazdy oraz Slalom, dwa przejazdy. 

 

Sposób rozgrywania zawodów : 

                Zawody w pierwszej kolejności rozegrane zostaną na trasie slalomu giganta a następnie slalomu według 
NRS, ze zmianami wynikającymi ze specyfiki stoku. O kolejności startu poszczególnych zawodników do 
poszczególnych konkurencji decyduje organizator (komisyjne losowanie zgłoszonych zawodników na podstawie list 
zgłoszeń, pozostali zawodnicy bezpośrednio przed zawodami zostają dopisani na koniec listy, jednak nie więcej jak 
dwie osoby z jednej uczelni). Do drugiego przejazdu, zawodnicy startują według uzyskanych czasów z pierwszego 
przejazdu ale w odwróconej kolejności.  
               Ze względu na możliwość wystąpienia trudnych warunków na stoku, Klub zgłaszając zawodnika 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za poziom jego przygotowania do imprezy. 
 

Program zawodów : 

        godz. 19.30 – 20.00 - weryfikacja legitymacji AZS oraz odbieranie numerów startowych,  

        godz. 19.30 - 20.00 - trening , oglądanie trasy slalomu giganta 

        godz. 20.01              - start zawodniczek i zawodników do slalomu giganta  

        godz. 20.45              - oglądanie trasy slalomu 

        godz. 21.00              - start zawodniczek i zawodników do slalomu  

        godz. 22.00              - start zawodniczek i zawodników do AMW w snowboardzie 

        godz. 23.00              - ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród  

                       UWAGA !!! Należy mieć na uwadze że, podane czasy są bardzo orientacyjne i jest dalece prawdopodobne, że w 
miarę trwania imprezy będą ulegać zmianie.  

Punktacja i klasyfikacja : 

                Mistrzostwa będą punktowane w konkurencjach indywidualnych oraz drużynowo, oddzielnie dla kobiet i 
mężczyzn. 

1. Indywidualnie klasyfikacja zawodników / zawodniczek wg czasów uzyskanych w przejazdach. Zwycięzcą 
indywidualnym zostaje zawodnik / zawodniczka, którzy zgodnie z regulaminem pokona dystans w 
najkrótszym czasie w dwóch przejazdach (suma czasów). Osobno w konkurencji slalomu giganta i osobno w 
konkurencji slalomu oraz indywidualnie w klasyfikacji generalnej za dwubój (suma punktów za uzyskane 
miejsca a w przypadku remisu, suma czasów za slalom gigant + slalom) 

              2. Drużynowo generalnie, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w dwuboju (suma czasów za slalom gigant + slalom). Każdy 
zawodnik w wyścigu otrzymuje punkty wg następującego klucza:                               

                    1 miejsce – 0 pkt., 2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 3 pkt. Itd. 

 Do drużynowej klasyfikacji generalnej brani pod uwagę będą trzej najlepsi zawodnicy i trzy najlepsze zawodniczki z 
każdej drużyny, oddzielnie dla kobiet  i mężczyzn. Na podstawie punktacji indywidualnej  (slalom gigant + slalom). 
Zwycięzcą drużynowym zostaje zespół z najmniejszą liczbą punktów. 

 Przy równej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej zespołów, o kolejności decyduje wyższe miejsce 
najlepszego zawodnika/zawodniczki. 

 

 



Nagrody : 

                Za pierwsze trzy miejsca w kategoriach indywidualnych dyplomy i nagrody książkowe oraz w miarę możliwości 
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.  

Uwagi końcowe : 

 O kwestiach spornych, interpretacji regulaminu i innych nie objętych regulaminem sprawach decyduje Sędzia 
Główny.  

 Sędzia Główny może zastosować wobec zawodników nie przestrzegających przepisów następujące kary: 
upomnienie ustne, wykluczenie z zawodów. 

 Zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym zawodnik podczas zapoznawania się z trasą nie może jej 
przejechać próbnie. 

 Organizator nie zapewnia sprzętu sportowego: nart, butów czy kijków!!! 

 Zawodnicy mają obowiązek posiadać kaski ochronne. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na terenie zawodów i w trakcie 
zawodów, jak również za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie rzeczy. 

 Pierwsza piątka zawodników i trójka zawodniczek w konkurencjach slalom gigant i slalom, zdobywa AZS PUNKTY 
do klasyfikacji AMP zgodnie z regulaminem AMP. 

 Wyniki i informacja o zawodach na: https://www.facebook.com/Sekcja-SKI-SB-Ku-AZS-Politechniki-
Pozna%C5%84skiej-203179429774849/timeline?ref=page_internal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


