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Komunikat nr 1

Data: Regaty odbędą się dnia 16 czerwca 2012 r.
Miejsce zawodów: Niewiesze (jezioro Pławniowice)
Biuro zawodów: niedaleko Szkoły MAX Surf – za hotelem Żagiel

Harmonogram zawodów:
• godz. 8.00 – 9.00 – zapisy
• godz. 10.00 – 11.00 – start pierwszej grupy

Regulamin ogólny AMŚ:
• W Akademickich Mistrzostwach Śląska startować mogą jedynie zawodnicy z klubów

uczelnianych zrzeszonych w Organizacji Środowiskowej AZS Katowice. 
• Każdy zawodnik startujący w AMŚ musi posiadać ważną legitymację AZS.
• Każdą uczelnię może reprezentować dowolna liczba zawodników.
• Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna kobiet (przy zgłoszeniu co najmniej

trzech kobiet) i indywidualna mężczyzn, oraz klasyfikacja drużynowa bez podziału na
płeć.

• Do punktacji drużynowej zaliczane są rezultaty maksymalnie trzech najlepszych 
zawodników / zawodniczek danej uczelni .Zawodnicy punktują wg zasady n+1, n-1, n-2 itd. 
gdzie n to liczba zawodników startujących w AMŚL. Do przeprowadzenia klasyfikacji 
wystarczy, że odbędzie się tylko jeden bieg. Jeżeli odbędzie się co najmniej pięć biegów, 
wynik najgorszego biegu zostanie odrzucony. 

Punktacja i zasady klasyfikacji:
• Punktacja indywidualna prowadzona będzie  w/g żeglarskiej punktacji małych punktów.

Zawodnik, który przypływa w poszczególnym biegu na pierwszym miejscu otrzymuje
jeden punkt, drugi dwa, itd. punkty sumuje się. Wygrywa zawodnik, który zbierze
najmniejszą ilość punktów. 

• W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej
zawodników o zajętym miejscu decyduje większa liczba uzyskanych pierwszych miejsc
w poszczególnych wyścigach, następnie drugich, itd.

• Gdy w dalszym ciągu wyniki są jednakowe, wygrywa zawodnik, który uzyskał wyższe
miejsce w ostatnim biegu.

• Do punktacji drużynowej zaliczane są rezultaty maksymalnie trzech najlepszych
zawodników / zawodniczek danej uczelni. W razie zdobycia jednakowej liczby punktów
wyższe miejsce zajmuje ta uczelnia, której zawodnik jest indywidualnie wyżej 
sklasyfikowany.



Wymagania sprzętowe:
• Do zawodów dopuszczone zostaną deski mieczowe oraz bez-mieczowe o szerokości nie

przekraczającej 90 cm, oraz żagle o wymiarach nie przekraczających 10m^2.
• Przed startem trasa zostanie zbadana przez sędziego zawodów.
• Szczegóły na odprawie technicznej w dniu zawodów.

Organizator AMŚ – Kamil Grajner tel: 509 368 699,  sekcjazeglarskaazs@gmail.com 
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