
 

 

Regulamin Pucharu Zarządu Głównego AZS w Banked Slalomie 

1. Termin i miejsce zawodów: 3 marca 2018 r., Wisła –  stok „Skolnity”.  

2. Zawody będą rozgrywane w konkurencji Banked Slalom.  

Trasa przejazdu będzie się składała z przeszkód o różnym stopniu trudności.  

3. Trasa przejazdu będzie uzależniona od warunków śniegowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

ustawienia ilości oraz rodzaju przeszkód na trasie o czym poinformuje najpóźniej na odprawie technicznej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, nie podając przyczyny. 

5. Inspekcja, trening i udział w zawodach wyłącznie w kaskach i prawidłowo założonych nr startowych. 

6. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy zgłoszeni do dnia 1.03.2018. 

- Zgłoszenie odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), 

zamieszczonego również na stronie internetowej https://ampy.azs.us.edu.pl/ 

- Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail organizatora – azs@us.edu.pl 

- Podpisany skan należy wysłać pocztą elektroniczną do organizatora na adres: azs@us.edu.pl ORAZ dostarczyć 

do biura zawodów w dniu ich rozgrywania. 

7. Opłata startowa (nie dotyczy zawodników AMP, którzy wykupią wariant A)  -  wynosi 40zł, płatne przed 

zawodami w Biurze Zawodów. 

Biuro zawodów czynne 3.03.2018 w godz. 8:00 – 10:00 przy dolnej stacji kolejki linowej na stoku Skolnity. 

ODPRAWA TECHNICZNA - 10:00 w biurze zawodów. 

8. Zawody będą odbywały się w kategorii kobiet i mężczyzn w dwóch etapach: eliminacje i finał. 

9. W eliminacjach każdy zawodnik ma 2 przejazdy, z których w kwalifikacji zostanie uwzględniony lepszy z nich. 

10. Do finału kwalifikuje się 16 zawodników i 16 zawodniczek z najlepszymi wynikami z eliminacji.  

11. Do punktacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników 

danej uczelni na podstawie klasyfikacji indywidualnej. 

12. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli 2 zawodniczki i 2 zawodników z danej uczelni 

wystartuje w Pucharze i ukończą pierwszy przejazd. 

13. Po ostatecznej weryfikacji startujących organizator zastrzega sobie prawo zmiany formuły zawodów, o czym 

poinformuje najpóźniej na odprawie technicznej. 

14. Punktacja drużynowa Pucharu Zarządu Głównego AZS: 

- do punktacji drużynowej zalicza się wyniki uzyskane przez 3 zawodników (3 zawodniczki), 

- uczelnie będą sklasyfikowane w punktacji drużynowej przy starcie minimum 2 zawodników (2 zawodniczek), 

- w punktacji drużynowej będą brane pod uwagę punkty uzyskane przez sklasyfikowanych zawodników wg 

zasady: 

1 miejsce – n+1, 2 miejsce – n-1, itd. (n- ilość sklasyfikowanych zawodników). 
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