
1 

 

 
 
 

 

 
Snowboard 

 
REGULAMIN TECHNICZNY 

 
I. System rozgrywek 

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

slalom gigant. 
3) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania jednej z edycji w przypadku utrzymywania się 

niekorzystnych warunków atmosferycznych w zaplanowanym terminie zawodów. 
 

II. Warunki uczestnictwa 
 

1) W Mistrzostwach mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną przynależność 
klubową; studenci, słuchacze dziennych studiów doktoranckich, pracownicy uczelni – 
absolwenci szkół wyższych, absolwenci – do końca ostatniego roku akademickiego 
wpisanego do indeksu. 

2) Każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodniczek i zawodników. 
3) Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, uczelnię oraz nr legitymacji AZS powinno zostać 

przysłane na adres katowice@azs.pl, najpóźniej na 3 dni przed zawodami. 
4) Uczelnia ma prawo do rozstawienia 3 zawodników do koszyków startowych (odpowiednio 

pierwszego, drugiego i trzeciego), które będą uprzywilejowane podczas losowania listy 
startowej. Rozstawienie powinno zostać podane w zgłoszeniu ostatecznym drużyny. 

 
III. Sposób przeprowadzenia zawodów 

 
1) Zawodnicy podczas pierwszego przejazdu startują zgodnie z lista startową, losowaną po 

otrzymaniu kompletu zgłoszeń.  
2) W drugim przejeździe pierwsza piętnastka startuje w odwróconej kolejności, następnie 

pozostali zawodnicy wg kolejności miejsc zajętych w I przejeździe. 
 

IV. Punktacja 
 

1) Punktacja indywidualna oparta jest na rankingu czasów uzyskanych przez zawodniczki/ków. 
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 
kategorii. 

3) W przypadku uzyskania przez dwóch zawodników tej samej liczby punktów po dwóch 
edycjach o kolejności decyduje: 
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 a) większa liczba pierwszych miejsc następnie drugich, itd. w klasyfikacjach poszczególnych 
 edycji; 
 b) suma czasów przejazdów z obu edycji. 

4) Do klasyfikacji drużynowej wliczane będą punkty zdobyte przez 3 najlepszych zawodników i 
3 najlepsze zawodniczki. 

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

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

 
V. Uwagi końcowe 

 
1) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


