
 

 

 

NARCIARSTWO ALPEJSKIE – REGULAMIN TECHNICZNY 

 

1) PROGRAM ZAWODÓW 

a) Zawody rozegrane zostaną w kategorii kobiet i mężczyzn. 

b) Zawody będą się składały z dwóch eliminacji  w następujących konkurencjach: 

 slalom gigant kobiet i mężczyzn, 

 slalom kobiet i mężczyzn. 

c) Sposób przeprowadzenia zawodów oraz kolejność losowania będą zależne od ilości zgłoszonych zawodników. 

Informacja o tych szczegółach będzie dostępna podczas odprawy technicznej.  

d) AMWiM w narciarstwie alpejskim zostaną przeprowadzone w ramach AZS Winter Cup. 

 

2) UCZESTNICTWO 

a) Do każdej konkurencji uczelnia ma prawo zgłosić dowolną ilość zawodników. 

b) Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach. 

 

3) PUNKTACJA 

a) Punktacja indywidualna oparta jest na rankingu czasów uzyskanych przez zawodników/czki. 

b) Do klasyfikacji drużynowej (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) będzie zaliczana suma punktów, zdobytych przez  

3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników danej uczelni z każdej konkurencji objętej programem 

zawodów.  

c) Zespoły będą klasyfikowane w punktacji drużynowej jeżeli minimum 1 zawodniczka (1. zawodnik) z danej uczelni 

wystartuje w Mistrzostwach i ukończy minimum jedną konkurencję. 

d) W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej uczelni jednakowej liczby punktów w klasyfikacji drużynowej,  

o kolejności miejsc decydować będzie większa liczba pierwszych miejsc (w obydwu klasyfikacjach indywidualnych 

oddzielnie dla kobiet i mężczyzn), następnie drugich, trzecich, itd. 

 

4) ZASADY UCZESTNICTWA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 

a) Zawody organizowane będą zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami prawnymi. 

b) Uczestnicy zawodów (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn) zobowiązani są do przestrzegania zasad 

korzystania z obiektów, na terenie którego organizowane będą zawody AMWiM (pod rygorem dyskwalifikacji  

z zawodów). 

c) W przypadku obowiązkowej kwarantanny lub izolacji, a także podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia wirusem COVID 

wśród osób związanych z reprezentacją (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn), klub zobowiązany 

jest do niezwłocznego poinformowania koordynatora rozgrywek AMWiM o zaistniałej sytuacji. 

 

5) UWAGI KOŃCOWE 

a) Każdy zawodnik musi startować w kasku (ochraniaczu głowy). Brak kasku jest równoznaczny  

z niedopuszczeniem do startu w zawodach. 

b) Oglądanie trasy zgodnie z NRS. 

c) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2020/2021. 


