Akademickie Mistrzostwa Śląska w Windsurfingu 2017/2018
Termin zawodów: 18 czerwca 2018
Miejsce zawodów: Niewiesze (jezioro Pławniowice), ul. Plażowa 3
Program zawodów:





9:00 – 9.30 – weryfikacja zawodników i sprzętu
9:45 – otwarcie zawodów
10:00 – 13:00 – rozgrywanie zawodów
ok 13:00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród.

Organizatorzy:



Organizacja Środowiskowa AZS w Katowicach
Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej

Zgłoszenia: do 16 czerwca 2018 na adres arkadiusz.sypien@polsl.pl
Regulamin zawodów:
Uczestnictwo
- Każda uczelnia może zgłosić do zawodów dowolną ilość zawodników.
Punktacja i zasady klasyfikacji
- Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna kobiet i indywidualna mężczyzn, oraz klasyfikacja drużynowa
bez podziału na płeć. Punktacja indywidualna prowadzona będzie wg żeglarskiej punktacji małych punktów.
Zawodnik, który przypływa w poszczególnym biegu na pierwszym miejscu otrzymuje jeden punkt, drugi
dwa, itd. punkty sumuje się.
- Zawody wygrywa zawodnik, który zbierze najmniejszą ilość punktów. W przypadku uzyskania takiej samej
liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników, decyduje większa liczba uzyskanych pierwszych miejsc
w poszczególnych wyścigach. Gdy wyniki są jednakowe, wygrywa zawodnik, który uzyskał wyższe miejsce w
ostatnim biegu.
- Do punktacji drużynowej zaliczane są rezultaty maksymalnie trzech najlepszych zawodników /
zawodniczek z 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. Żagle muszą posiadać dobrze widoczne
oznakowania (np. numery).
- Obowiązuje pływanie w kamizelkach asekuracyjnych!!! Zawodnik bez kamizelki asekuracyjnej zostanie
zdyskwalifikowany.
Informacje dodatkowe:
- Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu windsurfingowego ( DESKA PLUS PĘDNIK oraz kamizelka
asekuracyjna ) u partnera organizacyjnego REGAT w szkole windsurfingowej MAX SURF ( koszt 60zł na czas
zawodów – rezerwacje sprzętu na: http://maxsurf.pl/pl/niewiesze/kontakt ).
- wszyscy startujący muszą posiadać przy sobie zgłoszenia wstępne oraz ważne legitymacje AZS
Osoba odpowiedzialna:
Arkadiusz Sypień, arkadiusz.sypien@polsl.pl , tel. 600 707 515

