
  

 

 

 

REGULAMIN 
 

I. CEL 

1. Popularyzacja narciarstwa alpejskiego w środowisku młodzieży akademickiej, zrzeszonej w Akademickim Związku Sportowym. 

2. Wyłonienie najlepszych narciarzy - zawodniczek i zawodników w środowisku akademickim. 

3. Integracja sportowego środowiska młodzieży akademickiej oraz propagowanie zasady fair-play w sportowej rywalizacji. 

 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

 

1. Akademicki Puchar Polski w Narciarstwie alpejskim (AZS Winter Cup) to cykl składający się z zawodów eliminacyjnych oraz zawodów 

finałowych. 

2. Zawody eliminacyjne i finałowe rozgrywane są według schematu czasowego: I dzień: weryfikacja i odprawa techniczna oraz losowanie 

w godz. wieczornych (19.00 – 21.00); II dzień: 8.30 – oglądanie trasy, 9.00 – 11.00 slalom gigant, 12.00 – 14.00 slalom, 15.00 zakończenie, 

wręczenie nagród (wszelkie odstępstwa od powyższego terminarza będą zamieszone w komunikacie organizacyjnym). 

3. Organizatorem AZS Winter Cup jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa. 

4. Poszczególne zawody rozgrywane są wg niniejszego regulaminu w oparciu o przepisy Narciarskiego Regulaminu Sportowego. 

5. Organizator powołuje Komisję Sędziowską. Komisja Sędziowska ma głos ostateczny we wszystkich kwestiach sportowych związanych  

z zawodami, w tym także ma prawo rozstrzygać spory oraz wszelkie protesty. 

6. Wszystkie dokumenty, informacje, komunikaty, wyniki, znajdują się na stronie: www.wintercup.pl. 

 

III. TERMINARZ 

 

1. Organizator przewiduje rozegranie pięciu zawodów eliminacyjnych oraz zawodów finałowych. Dokładne terminy oraz miejsca zawodów 

zostaną podane do wiadomości na stronie www.wintercup.pl. 

2. Przeprowadzenie poszczególnych eliminacji zostanie każdorazowo poprzedzone komunikatem organizacyjnym, który zostanie 

opublikowany na stronie www nie później niż 10 dni przed zawodami, których będzie dotyczył.  
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA i WERYFIKACJA 

 

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolna liczbę zawodników i zawodniczek. 

2. W AZS Winter Cup mogą uczestniczyć 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,  

3. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie opłaconej składki członkowskiej AZS na rok akademicki 2021/22 (składka musi 

być opłacona na min. 2 dni przed weryfikacją) oraz przedłożenie organizatorowi:  

a) dowolnego dokumentu potwierdzającego status akademicki (certyfikat przynależności akademickiej, legitymacja studencka, 

indeks, zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni), w formie skanu przesłanego na adres wskazany  

w komunikacie 

b) dowodu opłaty za udział w zawodach,  

c) indywidualnego oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach AZS Winter Cup 2021/2022 (oświadczenie 

zostaje złożone poprzez samodzielne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zaznaczanie odpowiedniego pola). 

d) oświadczenia COVID-19.  

4. Osoba, która zostanie zweryfikowana przed pierwszym swoim startem, nie musi dostarczać ww. dokumentów na kolejne zawody (nie 

dotyczy pkt. IV.3.d).  

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyn (wpłacona opłata za udział podlega wówczas 

zwrotowi). 

6. Do startu w zawodach finałowych uprawionych jest 40 najlepszych kobiet i 60 najlepszych mężczyzn wg rankingu po zakończeniu 

zawodów eliminacyjnych. W przypadku braku zgłoszenia zawodniczek i zawodników z ww. grup ich miejsce pozostaje nieobsadzone. 
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V. PROGRAM ZAWODÓW 

 

1. AZS Winter Cup zostanie rozegrany w następujących konkurencjach: 

 slalom gigant kobiet i mężczyzn, 

 slalom kobiet i mężczyzn. 

2. O kolejności startów decyduje: 

a) w zawodach eliminacyjnych (slalom gigant i slalom): 

 I przejazd - na podstawie losowania w grupach, 

I grupa - zawodniczki i zawodnicy, którzy w klasyfikacji ogólnej zajmują miejsca od 1 do 15 (w pierwszych eliminacjach najlepsi 

z poprzedniego sezonu), 

II grupa – zawodniczki i zawodnicy, którzy w klasyfikacji ogólnej zajmują miejsca od 16 do 30, pozostałe zawodniczki. 

III grupa - pozostałe zawodniczki i zawodnicy. 

 II przejazd - pierwsza dwudziestka zawodniczek i pierwsza piętnastka zawodników w odwróconej kolejności, następnie 

pozostali zawodnicy z miejsc 16-30 wg kolejności miejsc zajętych w I przejeździe. 

b) w zawodach finałowych decyduje (slalom gigant i slalom): 

 I przejazd - na podstawie losowania w grupach: 

I grupa - zawodniczki i zawodnicy, którzy w klasyfikacji ogólnej po eliminacjach zajmują miejsca od 1 do 15, 

II grupa - zawodniczki i zawodnicy, którzy w klasyfikacji ogólnej po eliminacjach zajmują miejsca od 16 do 30, 

III grupa - pozostałe zawodniczki i zawodnicy. 

 II przejazd - pierwsza dwudziestka zawodniczek i pierwsza piętnastka zawodników w odwróconej kolejności, następnie 

zawodnicy z miejsc 16-30 wg kolejności miejsc zajętych w I przejeździe. 

c) w przypadku nieobecności zawodniczek lub zawodników z ww. grup na zawodach finałowych, ich miejsca pozostają nieobsadzone. 

 

VI. PUNKTACJA ELIMINACJI I ZAWODÓW FINAŁOWYCH 

 

1. W każdych eliminacjach i w zawodach finałowych prowadzone będą klasyfikacje indywidualne w slalomie gigancie, w slalomie oraz 

klasyfikacja drużynowa. 

 Slalom gigant - klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn na podstawie sumy czasów z dwóch przejazdów, 

 Slalom - klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn na podstawie sumy czasów z dwóch przejazdów, 

2. Do klasyfikacji drużynowej (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn) zaliczane będą punkty zgodnie z zasadami określonymi w tabeli nr 1, 

zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki i 5 najlepszych zawodników danej uczelni z każdej konkurencji objętej programem zawodów.  

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej uczelni jednakowej liczby punktów w klasyfikacji drużynowej, o kolejności miejsc decyduje 

większa liczba pierwszych miejsc (w obydwu klasyfikacjach indywidualnych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn), następnie drugich, 

trzecich, itd.. 

3. Zespoły będą uwzględnione w klasyfikacji drużynowej (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn), jeżeli w zawodach wystartują i ukończą  

minimum jedną konkurencję 2 zawodniczki lub 3 zawodników z danej uczelni. 

 

VII. PUNKTACJA GENERALNA

 

1. W celu wyłonienia zwycięzcy AZS Winter Cup, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w klasyfikacji indywidualnej slalomu giganta i slalomu 

oraz drużynowej (uczelnianej) ustala się zasady punktacji zawarte w tabeli nr 1 oraz w punktach VII.2 – VII.5 niniejszego regulaminu. 

2. O kolejności miejsc w indywidualnej punktacji generalnej AZS Winter Cup kobiet i mężczyzn oddzielnie w slalomie gigancie i slalomie, 

decyduje suma punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach we wszystkich startach (eliminacje + finał) z odliczeniem jednego 

najgorszego wyniku (brak startu traktowany jest jako najgorszy wynik). 

3. W przypadku uzyskania przez dwóch/dwie lub więcej zawodników/zawodniczki jednakowej liczby punktów w klasyfikacji indywidualnej  

w poszczególnych konkurencjach (salom, slalom gigant), o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie 

drugich, itd. – w ramach startów objętych punktacją. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia, o kolejności miejsc w klasyfikacji 

generalnej w poszczególnych konkurencjach, decyduje wyższe miejsce zdobyte w zawodach finałowych w danej konkurencji. 

4. O kolejności miejsc w drużynowej punktacji generalnej AZS Winter Cup oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, decyduje suma punktów 

uzyskanych we wszystkich klasyfikacjach drużynowych w poszczególnych eliminacjach i zawodach finałowych. 

5. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej uczelni jednakowej liczby punktów w drużynowej klasyfikacji generalnej, wyższe miejsce 

zajmie ta uczelnia, której zawodnik/czka jest wyżej sklasyfikowana w generalnej klasyfikacji indywidualnej. 
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Tabela nr 1  

Zasady punktacji  STAŁA PUNKTACJA 

  Miejsce Kobiety Mężczyźni Miejsce Mężczyźni 

Maksymalna liczba punktujących to 50 Kobiet i 80 

Mężczyzn.  
 1 120 150 16 65 

Dla pierwszych 15. Kobiet i 30 Mężczyzn punktacja jest 

stała.   2 100 130 17 64 

Pozostałe osoby punktują według wzoru poniżej.  3 80 110 18 63 

  4 70 100 19 62 

 5 65 95 20 61 

 6 60 90 21 60 

 7 56 86 22 59 

 8 52 82 23 58 

 9 49 79 24 57 

 10 46 76 25 56 

 11 44 74 26 55 

  12 42 72 27 54 

  13 40 70 28 53 

  14 38 68 29 52 

  15 36 66 30 51 

 

VIII. ZASADY FINANSOWANIA 

1. AZS Winter Cup finansowany jest: 

 ze środków finansowych pozyskanych przez organizatora z urzędów administracji publicznej, 

 ze środków finansowych pozyskanych przez organizatora z ZG AZS, 

 ze środków finansowych pozyskanych przez organizatora od sponsorów, 

 przez uczestników poprzez wpłacenie opłaty za udział (szczegóły w komunikatach dotyczących poszczególnych zawodów). 

2. W ramach pozyskanych środków organizator zawodów zapewnia: 

 pełną organizację zawodów (wynajęcie stoku, pomiar czasu, obsługę biura zawodów, obsługę techniczną, obsługę sędziowską, 

obsługę medyczną w tym TOPR/GOPR, ubezpieczenie OC organizatora oraz nagrody), 

 przejazdy wyciągami na start w liczbie niezbędnej do odbycia startów objętych programem zawodów. 

3. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, opłaty za udział oraz dodatkowych 

przejazdów wyciągami. 

 

IX. ODWOŁANIA I PROTESTY 

1. W trakcie weryfikacji i trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje Komisja Sędziowska. 

2. Od decyzji Komisji Sędziowskiej lub w przypadku naruszenia regulaminu zawodów można składać odwołania i protesty (na piśmie)  

do Komisji Odwoławczej Rady Upowszechniania KF ZG AZS w terminie 14 dni od zakończenia imprezy, jednocześnie wpłacając kaucję  

w wysokości 300,00 zł na konto ZG AZS. W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi. 

3. Od decyzji Komisji Odwoławczej Rady Upowszechniania KF ZG AZS, przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego AZS w terminie 14 dni 

od daty wydania decyzji. 

 

X. ZGŁOSZENIA 

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są indywidualnie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: www.wintercup.pl 

na zasadach opisanych w komunikacie nr 1 poszczególnych eliminacji. 

2. Opłata za udział w zawodach dla osób zgłoszonych w terminie określonym przez komunikat nr 1 danych zawodów wynosi 140 PLN. 

3. Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie (najpóźniej w dniu weryfikacji w biurze zawodów) – w takim przypadku opłata za udział wynosi 

200 PLN. 

4. Procedura zgłoszeniowo – weryfikacyjna w sezonie 2021/2022 obejmuje: 

a) Pierwsze zawody danej/nego zawodniczki/zawodnika: pełna weryfikacja zgodnie z pkt. IV niniejszego regulaminu  

oraz indywidualne zgłoszenie zgodnie z pkt. X.2 niniejszego regulaminu. 

b) Kolejne zawody danej/nego zawodniczki/zawodnika: indywidualne zgłoszenie zgodnie z pkt. X.2 niniejszego regulaminu, dowód 

opłaty za udział w zawodach, oświadczenie COVID-19. 
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XI. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Za przygotowanie zawodników do zawodów odpowiadają sami zawodnicy oraz delegujące ich uczelnie (Studia WFiS, Kluby AZS). 

2. Każdy zawodnik musi startować w kasku (ochraniaczu głowy). Brak kasku jest równoznaczny z brakiem możliwości startu.  

3. Administratorem danych osobowych uczestników AZS Winter Cup jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą: ul. Szpitalna 

5/19, 00-031 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności dostępnej na 

stronie www.wintercup.pl. 

4. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi na dany dzień zasadami sanitarnymi, Procedurą COVID-19 AZS Winter Cup 

oraz zasadami obowiązującymi na danym obiekcie narciarskim.  

5. Uczestnicy zawodów lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie na zdjęciach i materiałach video ich 

wizerunku, a także jego bezpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora w celu promocji Akademickiego Związku Sportowego oraz 

zawodów AZS Winter Cup odbywającego się w sezonie 2021/2022 lub w latach następnych. 

6. W sprawie sponsoringu oraz zakresu realizacji zobowiązań z niego wynikających dla całego cyklu Pucharu oraz poszczególnych zawodów, 

decyzje podejmuje główny organizator – AZS Warszawa. 

7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie wszelkich od niego odstępstw przysługuje jedynie organizatorowi: 

AZS Warszawa.  

8. Głównym organizatorem AZS WINTER CUP jest: 

 

Akademicki Związek Sportowy Warszawa,  

ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa 

tel./fax (022) 827 28 63 

www.wintercup.pl    e-mail: wintercup@azs.pl  

 

  


