
 

 

 

NARCIARSTWO ALPEJSKIE 

 

Regulamin techniczny.  

 

UCZESTNICTWO: 

 Reprezentację uczelni stanowią jej studenci, legitymujący się ważną 
legitymacją studencką, a także etatowi pracownicy uczelni posiadający 
co najmniej tytuł zawodowy magistra, zatrudnieni na podstawie 
mianowania lub umowy o pracę (w wymiarze co najmniej ½ etatu) 
minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Akademickich 
Mistrzostw Poznania i Wielkopolski. 

 
 Każda zawodniczka i każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania 

ważnej legitymacji AZS – brak legitymacji skutkuje brakiem możliwości 
startu w mistrzostwach.      

         
 Każda uczelnia ma prawo zgłosić do mistrzostw dowolną liczbę 

zawodników i zawodniczek.  
 

 Warunkiem dopuszczenia zawodnika do wyścigu jest dokonanie 
zgłoszenia zgodnie z komunikatem. 

 
 
PUNKTACJA: 
 

 Zwycięzcą indywidualnym zostaje zawodnik/zawodniczka, który zgodnie                                   
z regulaminem pokona dystans w najkrótszym czasie. 

 
 Punktacja indywidulana: pierwsze miejsce 0 punktów, drugie miejsce               

2 punkty, trzecie miejsce 3 punkty, czwarte miejsce 4 punkty itd. 
Zwycięzcą drużynowym zostaje zespół z najmniejszą liczbą punktów. 

 
 Pierwsza piątka zawodników i trójka zawodniczek w konkurencjach 

slalom gigant i slalom, zdobywa AZS PUNKTY do klasyfikacji AMP 
zgodnie z regulaminem AMP. 

 



 

 

 Do drużynowej klasyfikacji brani pod uwagę będą trzej najlepsi 
zawodnicy z każdej drużyny, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn 
sklasyfikowani w kombinacji SL+GS. Przy równej ilości punktów w 
punktacji drużynowej decyduje suma czasów we wszystkich 
przejazdach. 

 
 Kolejni zawodnicy tej samej uczelni nie odbierają punktów zawodnikom 

innych szkół wyższych.  
 

 Uczelnia będzie sklasyfikowana w punktacji drużynowej jeśli będzie 
reprezentowana nawet przez jedną zawodniczkę, czy jednego 
zawodnika. 
 
 

PROGRAM ZAWODÓW: 
 

 Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Narciarskim Regulaminem 
Sportowym ze zmianami wynikającymi ze specyfiki stoku oraz z 
komunikatem. 

 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. 

 Losowanie kolejności startów wg. harmonogramu. 
 
 
UWAGI KOŃCOWE: 

 Zawodnicy, którzy po zapisach nie wezmą udziału w zawodach ponoszą 
pełne koszty związane z opłatą startową. 

 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się  z przebiegiem i trudnością 
trasy. 

 Zgodnie z NRS 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. 

 
 Klub zgłaszając zawodnika ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

poziom jego przygotowania i umiejętność jazdy. 
 

 Kwestie sporne nie zawarte w regulaminie technicznym oraz 
Regulaminie Ogólnym Akademickich Mistrzostw Poznania i 
Wielkopolski rozstrzyga sędzia główny zawodów. 


