
 
 

 

 
 
 
 
 

Akademicki Puchar Śląska w Wakeboardzie 
 

REGULAMIN 

 
I. System rozgrywek 

1) Zawody zostaną przeprowadzone osobno w kategorii kobiet i mężczyzn. 
2) Zawody zostaną przeprowadzone w ramach dwóch edycji w konkurencji wakeboard 

twin-tipe freestyle. 
3) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania jednej z edycji oraz zmiany 

regulaminowych przejazdów w przypadku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych w zaplanowanym okresie zawodów.  

4) Organizatorami zawodów są Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 
imienia Jerzego Kukuczki oraz Organizacja Środowiskowa AZS w Katowicach. 

 
II. Warunki uczestnictwa 

 
1) Uczelnie mogą zgłosić do zawodów dowolną liczbę zawodniczek i zawodników. 

2) W zawodach mogą uczestniczyć: 

 studenci, 

 słuchacze dziennych studiów doktoranckich, 

 pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych, 

 absolwenci – do końca ostatniego roku akademickiego wpisanego do indeksu. 

3) Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, uczelnię, powinno zostać przesłane drogą 
elektroniczną na adres k.traczyk@awf.katowice.pl najpóźniej na 2 dni przed 
zawodami.  

4) Istnieje możliwość zgłoszenia w dniu zawodów w biurze zawodów, zgłoszenia będą 
przyjmowane  do godziny 9:00. 

5) W dniu zawodów w biurze zawodów każdy zawodnik jest zobowiązany przedstawić 
dokument potwierdzający status studenta, absolwenta lub pracownika (certyfikat 
przynależności akademickiej, ważną legitymację studencką lub zaświadczenie z 
dziekanatu o aktywnym statucie studenta / pracownika danej uczelni) przy 
pierwszym udziale w jednej z edycji. 

6) Każdy zawodnik jest zobowiązany zastawić zwrotny depozyt za wydany numer 
startowy w biurze zawodów (legitymacja studencka, dokument tożsamości lub 50 zł) 
podczas weryfikacji zawodników do godziny 9:30. 

7) Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu obiektu (wyciągu),  na którym 
odbędą się zawody. 

8) Każdy zawodnik ma obowiązek startować w kasku i kamizelce asekuracyjnej. 
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III. Sposób przeprowadzenia zawodów 
 

1) Zawody zostaną przeprowadzone na wyciągu w systemie 2:0 lub 5:0. 
2) Wynikiem jest suma zdobytych punktów (oceny sędziów) podczas przejazdu 

demonstrującego ewolucje freestyle na przeszkodach (skocznie, box`y, rail`e) i na 
wodzie. 

3) W eliminacjach zawodnik ma 2 przejazdy, z których liczy się jeden wyżej punktowany. 
4) Bezpośrednio do finału awansuje 6 najlepszych mężczyzn i 4 kobiety. 
5) Zawodnicy (mężczyźni) w eliminacjach zajmujący miejsca 7-14, mają 1 przejazd  

półfinałowy o 7- 10 miejsce w finale.  
6) Zawodniczki w eliminacjach zajmujące miejsca 5-12, mają 1 przejazd półfinałowy o 5 - 

8 miejsce w finale. 
7) Do finału ostatecznie awansuje 10 mężczyzn i 8 kobiet.  
8) W finale zawodnik ma 3 przejazdy, z których liczy się suma 2 najlepszych przejazdów. 
9) Wynikiem końcowym jest klasyfikacja na podstawie liczby zdobytych punktów.   
10) Jeden przejazd składa się z 2 lub 3 pełnych okrążeń w trakcie, których zawodnik 

demonstruje ewolucje na przeszkodach i w wodzie.  
11) Na wyciągu 5:0 upadek uniemożliwiający kontynuację  przejazdu (kończy przejazd). 
12) Na wyciągu 2:0 dopuszcza się jeden upadek podczas przejazdu.  

 
IV. Punktacja 

 
1) W ramach Pucharu prowadzone są następujące klasyfikacje: 

 indywidualna każdej edycji, osobno kobiet i mężczyzn, 

 indywidualna generalna – po obu edycjach, osobno kobiet i mężczyzn, 

 drużynowa – na podstawie wyników obu edycji, osobno kobiet i mężczyzn. 
2) Za I miejsce w klasyfikacji indywidualnej zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za II 

miejsce n-1 pkt., za III miejsce n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników 
startujących w danej konkurencji. 

3) Generalna klasyfikacja  indywidualna oparta jest na rankingu punktów uzyskanych 
przez zawodniczki/ków w obu edycjach. 

4) W przypadku uzyskania przez dwóch zawodników tej samej liczby punktów po dwóch 
edycjach o kolejności decydują: wyższe miejsce w klasyfikacji poszczególnych edycji, a 
następnie suma punktów przejazdów z obu edycji. 

5) Do klasyfikacji drużynowej wliczane będą punkty zdobyte przez 3 najlepsze 
zawodniczki i 3 najlepszych zawodników w każdej z edycji. 

6) Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów, po 
podsumowaniu klasyfikacji indywidualnych dwóch edycji. 

7) W przypadku równej liczby punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje 
większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, itd. w klasyfikacjach 
poszczególnych edycji. 

 
V. Sędziowanie 

 
1) PANEL SĘDZIOWSKI: 

a) SĘDZIA GŁÓWNY -nadzoruje pracę panelu sędziowskiego, nadzoruje prawidłowe 
zastosowanie systemu sędziowania, nie przyznaje punktów. 



 
 

b) Pierwszy SĘDZIA TECHNICZNY –przyznaje punkty zawodnikom uwzględniając 
kryteria  trudności ewolucji oraz wrażenie ogólne; porównując start z resztą 
widzianych przejazdów. 

c) Drugi SĘDZIA TECHNICZNY –przyznaje punkty zawodnikom uwzględniając kryteria  
trudności ewolucji oraz wrażenie ogólne; porównując start z resztą widzianych 
przejazdów. 

d) Trzeci SĘDZIA TECHNICZNY –przyznaje punkty zawodnikom uwzględniając kryteria  
trudności ewolucji oraz wrażenie ogólne; porównując start z resztą widzianych 
przejazdów. 

2) Każdy z sędziów przyznaje punkty od 0 do 10. Punkty przyznane przez poszczególnych 
sędziów zostają zsumowane i na ich podstawie przyznawane są miejsca. 

 
VI. Terminarz zawodów 

 
1) Dzień poprzedzający zawody: 

- godzina 16:00 -20:00 trening zawodników zgłoszonych drogą elektroniczną (zgodnie 
z pkt. II.3.) 

2) Dzień zawodów: 
- godzina 7:30 – otwarcie biura zawodów 
- godzina 8:00 – 10:00 – trening zweryfikowanych zawodników 
- godzina 10:00 – koniec weryfikacji zawodników 
- godzina 10:15 – 12:30 – eliminacje kobiet i mężczyzn 
- godzina 13:00 – 14:00 – przejazdy półfinałowe 
- godzina 14:30 – 16:00 – przejazdy finałowe 
- godzina 17:30 – ogłoszenie wyników i dekoracja 

 
VII. Nagrody 

 
1) Pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji indywidualnej każdej z edycji – dyplomy. 
2) Pierwsze 3 miejsca w indywidualnej klasyfikacji generalnej – dyplomy, medale. 
3) Pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji drużynowej – dyplomy, puchary. 

 
VIII. Uwagi końcowe 
 

1) W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatrują 
Sędzia Główny oraz przedstawiciel organizatora. W przypadku naruszenia regulaminu 
można składać odwołania do Organizacji Środowiskowej AZS w terminie do 7 dni od 
zakończenia zawodów. Protesty rozpatrywane są przez komisję ds. rozgrywek 
Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS Katowice. 

2) Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do 
podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia podczas weryfikacji. 

3) Organizatorzy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia, którym 
uległ zawodnik podczas trwania imprezy. 

4) Zawodnicy powinni zachowywać się w sposób godny sportowca i respektować 
polecenia organizatorów i Komisji Sędziowskiej. 

5) Akademicki Puchar Śląska w Wakeboardzie stanowi pierwszy etap do wprowadzenia 
dyscypliny do programu Akademickich Mistrzostw Śląska.  


