
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 

 

1. Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa organizuje w dniach 4 – 5.03.2016 r. Akademicki Puchar Polski  

w Snowboardcrossie AZS SBX CUP. Zawody skierowane są głównie do uczestników Akademickich Mistrzostwach Polski  

w snowboardzie. 

2. Zawody zostaną przeprowadzone na stoku Harenda w Zakopanem w dniu 5 marca 2016 r., bezpośrednio po Akademickich 

Mistrzostwach Polski w snowboardzie. Poprzedzone zostaną weryfikacją zawodników w piątek 4.03.2016 r. w godz. 15.00 

– 17.00 w Biurze Zawodów zorganizowanym w Karczmie przy stoku Harenda oraz odprawą techniczną w sobotę  

5.03.2016 r. (rano przed zawodami). Przewidujemy przejazdy treningowe (w zależności od warunków śniegowych). 

3. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnymi zasadami snowboardcross, które zostaną omówione szczegółowo 

podczas odprawy technicznej. 

4. Prawo startu w zawodach AZS SBX CUP mają członkowie AZS bez względu na inną przynależność klubową, spełniający 

jedno z poniższych kryteriów: 

a) studenci, 

b) uczestnicy studiów doktoranckich, 

c) etatowi pracownicy uczelni - absolwenci szkół wyższych, 

5. Do startu w zawodach dopuszczonych zostanie maksymalnie: 32 kobiety i 64 mężczyzn wg kolejności zgłoszeń. Zgodnie  

z intencją zawartą w pkt. 1 niniejszego komunikatu, w pierwszej kolejności prawo startu będą miały osoby, zajmujące 

pierwsze 32 miejsca wśród kobiet i pierwsze 64 miejsca wśród mężczyzn w klasyfikacji generalnej Akademickich 

Mistrzostw Polski w snowboardzie 2015/16. W przypadku nie obsadzenia wszystkich miejsc przez wyżej opisane osoby, 

lista startowa zostanie uzupełniona przez pozostałe osoby zgłoszone zgodnie z trybem opisanym niniejszym 

komunikatem. 

6. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą w Biurze Zawodów w piątek 4 marca 2016 r. w godz. 15.00 – 17.00. 

7. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedłożenie podczas rejestracji następujących dokumentów: 

a) ważna legitymacja AZS z opłaconymi na bieżąco składkami, 

b) dowolny dokument potwierdzający status akademicki (certyfikat przynależności akademickiej, legitymacja 

studencka, zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni), 

c) dowód wpłaty opłaty za udział w zawodach, 

d) indywidualne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach AZS SBX CUP (wzór w załączeniu). 

Z obowiązków opisanych powyżej w ppkt. a i b zwolnione są zawodniczki oraz zawodnicy zweryfikowani i startujący  

w Akademickich Mistrzostwach Polski w snowboardzie 2015/16. 

8. Opłata za udział w zawodach wynosi 90 PLN od osoby – płatne gotówką na miejscu w Biurze Zawodów w piątek  

4.03.2016 r. podczas rejestracji zawodników. 

9. Zakwaterowanie i wyżywienie każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyn (wpłacone wpisowe podlega 

wówczas zwrotowi). 

11. Za przygotowanie zawodników do zawodów odpowiadają sami zawodnicy oraz delegujące ich Kluby. 

12. Każdy zawodnik musi startować w kasku (ochraniaczu głowy). 

13. Osoba zgłaszając się do zawodów staje się ich Uczestnikiem. Tym samym akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę 

na rozpowszechnianie przez Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa wizerunku Uczestnika w celu promocji 

imprezy AZS SBX CUP w roku 2016 oraz latach następnych. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku 

zarejestrowanego na zdjęciach i nagraniach filmowych z imprezy AZS SBX CUP w materiałach reklamowych,  

w szczególności w reklamie telewizyjnej i internetowej, w reklamie w prasie codziennej, na ulotkach reklamowych, 

plakatach i banerach. Jednocześnie wyraża zgodę organizatorowi imprezy - Akademickiemu Związkowi Sportowemu 

Środowisko Warszawa na przekazywanie materiałów zawierających wizerunek Uczestnika oficjalnym partnerom  

i sponsorom AZS SBX CUP w celach promocyjnych. 

14. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi. 

 

Organizator: 

Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa 


