
 

 

 
Komunikat organizacyjny 

 

I. Termin – 9 maja 2018 r. (środa). Początek Festiwalu – godz. 8:30. 

Odprawa techniczna – godz. 9:00 – hala „Nowa” (Gliwice, ul. Kaszubska 28). 

II. Lokalizacja: 

1) Hala sportowa Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej – Gliwice, ul. Kaszubska 28 

2) Park im. Bolesława Chrobrego w Gliwicach 

3) Boisko przy Centrum Kultury Studenckiej Politechniki Śląskiej „Mrowisko” – 

Gliwice, ul. Pszczyńska 85. 

III. Organizatorzy: 

1) Organizacja Środowiskowa AZS w Katowicach 

2) Politechnika Śląska w Gliwicach. 

IV. Cel projektu: 

1) integracja śląskiego środowiska akademickiego w ramach dnia sportu Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach. 

V. Dyscypliny objęte programem Festiwalu: 

1) bieg na orientację 

2) bule 

3) dart 

4) disc golf 

5) ringo 

6) unihokej. 

Wszelkie informacje dotyczące powyższych dyscyplin zostaną przekazane uczestnikom 

podczas odprawy technicznej. 



 

 

 

 

VI. Warunki uczestnictwa 

1) W zawodach mogą uczestniczyć: studenci, słuchacze dziennych studiów 

doktoranckich oraz pracownicy uczelni z województwa śląskiego. 

Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia NNW. 

2) Każda uczelnia / klub AZS ma prawo zgłosić: 

– jedną, 10-osobową reprezentację do udziału w dyscyplinach indywidualnych 

(bieg na orientację, bule, dart, disc golf, ringo – po 2 osoby) 

– jedną reprezentację do udziału w turnieju unihokeja (6 osób – 5 + 1 bramkarz). 

VII. Zgłoszenia 

Zgłoszenia reprezentacji uczelni należy przesyłać w terminie do 7 maja 2018 r. na adres 

katowice@azs.pl (druk zgłoszenia w załączeniu oraz do pobrania ze strony 

www.azs.katowice.pl). 

VIII. Punktacja 

1) We wszystkich dyscyplinach objętych programem prowadzone będą odrębne 

klasyfikacje. 

2) W ramach Festiwalu prowadzona będzie generalna klasyfikacja drużynowa, 

uwzględniająca wyniki reprezentacji w poszczególnych dyscyplinach. 

3) Do generalnej klasyfikacji drużynowej wliczane będą punkty zdobyte przez dwóch 

najlepszych zawodników danej reprezentacji w każdej dyscyplinie indywidualnej 

oraz najlepszą drużynę w turnieju unihokeja. 

4) Za I miejsce zawodnik/drużyna otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt., za III 

miejsce n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w 

najliczniejszej dyscyplinie. 
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IX. Nagrody: 

1) w generalnej klasyfikacji drużynowej – puchary i dyplomy (I-III miejsce) 

2) w klasyfikacjach poszczególnych dyscyplin – medale i dyplomy (I-III miejsce) 

3) każda reprezentacja, która wystartuje w min. 3 dyscyplinach otrzyma talony na 

grilla oraz gadżet. 

X. Kwestie organizacyjne 

1) Organizatorzy zapewniają transport na trasie Katowice – Gliwice – Katowice. 

2) Wszystkie kwestie sporne nieujęte w regulaminach technicznych poszczególnych 

dyscyplin rozstrzyga organizator. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów powyższego 

regulaminu. 


