
  

 

 

 

  

 REGULAMIN OSIEMNASTKI AZS WINTER CUP 
 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  
 

1. Jubileuszowe zawody o Puchar Osiemnastki AZS Winter Cup w narciarstwie alpejskim to impreza mająca na celu spotkanie 

na stoku i rywalizację byłych uczestników cyklu AZS Winter Cup. 

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

3. 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. 

 

I. TERMIN I MIEJSCE 
 

 05.03.2022 r. (sobota) – Litwinka (Czarna Góra, Grapa-Ski)  
 

II. ZASADY UCZESTNICTWA i WERYFIKACJA 
 

1. W Osiemnastce AZS Winter Cup, mogą uczestniczyć członkowie AZS (byli i aktualni) bez względu na inną przynależność 

klubową, którzy: 

- są w stanie udokumentować starty w przynajmniej jednej edycji (dotyczy SKI-WETERAN oraz SKI-WETERAN+); 

- startowali w obecnej edycji AZS Winter Cup 2021/2022 oraz są w stanie dodatkowo udokumentować starty w co 

najmniej 3 edycjach AZS Winter Cup (nie licząc trwającej aktualnie  – dotyczy OPEN),  

spełniający jedno z poniższych kryteriów: 

a) absolwenci wyższych uczelni,  

b) studenci, 

c) uczestnicy studiów doktoranckich,  

d) etatowi pracownicy uczelni - absolwenci szkół wyższych,  

2. W zawodach może wziąć udział maksymalnie 100 osób (łącznie kobiet i mężczyzn), z tym, że 70 miejsc jest przewidzianych 

dla uczestników nie biorących udziału w aktualnej edycji (SKI-WETERAN oraz SKI-WETERAN+), a 30 dla aktywnych 

uczestników spełniających warunek opisany w punkcie nr 1 (OPEN). 

3. W przypadku przekroczenia limitu 100 osób  (lub przy przekroczeniu limitu dla danej kategorii) o przyjęciu zgłoszenia na 

zawody decyduje:  

a) większa liczba sezonów, w której dana osoba brała udział 

b) kolejność zgłoszeń 

4. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedłożenie Weryfikatorowi następujących dokumentów:  

a) dowolny artefakt (dyplom, id, medal, zdjęcie, itd., itp.) dokumentujący udział w poprzednich edycjach, 

b) dowód wniesienia opłaty za udział w zawodach, 

c) oświadczenie dotyczące COVID-19. 

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyn. 
 

III. PROGRAM ZAWODÓW 
 

1. Osiemnastka AZS Winter Cup zostanie rozegrana w następujących konkurencjach: 

 slalom gigant kobiet i mężczyzn, 

 slalom kobiet i mężczyzn. 

2. O kolejności startów w zawodach decyduje w pierwszej kolejności kategoria wiekowa: 

• SKI-WETERAN+, 

• SKI-WETERAN, 

• OPEN, 
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a o kolejności w kategorii wiekowej tabela medalowa obejmująca edycje od 2002 do 2020/2021:  

 I przejazd - na podstawie losowania w grupach, 

I grupa – zawodniczki i zawodnicy, którzy w tabeli zajmują miejsca od 1 do 15, 

II grupa – zawodniczki i zawodnicy, którzy w tabeli zajmują miejsca od 16 do 30, 

III grupa - pozostali uczestnicy. 

 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. 

 

IV. KLASYFIKACJA 
 

1. W zawodach prowadzone będą klasyfikacje indywidualne w slalomie gigancie oraz w slalomie w 3 kategoriach 

• OPEN – obejmuje wszystkich startujących w zawodach; 

• SKI-WETERAN – uczestnicy spełniający warunki opisane w II.1., urodzeni w roku 1987 lub młodsi; 

• SKI-WETERAN+ - uczestnicy spełniający warunki opisane w II.1., urodzeni w roku 1986 lub starsi. 

 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, 

 

V. NAGRODY

Sponsorem nagród Osiemnastki AZS Winter Cup jest AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA.  

 

VI. ZASADY FINANSOWANIA 

1. AZS Winter Cup – Narciarski Akademicki Puchar Polski w narciarstwie alpejskim 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. 

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 przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia, wpisowego oraz 

dodatkowych przejazdów wyciągami. 

 

VII. ODWOŁANIA I PROTESTY 

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

 

VIII. ZGŁOSZENIA 

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

2. Obowiązuje system zgłoszeń poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: www.wintercup.pl  

3. Zgłoszenie do poszczególnych zawodów musi zostać wykonane w terminie określonym w komunikacie nr 1. 

 

IX. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Za przygotowanie zawodników do zawodów odpowiadają sami zawodnicy. 

2. Każdy zawodnik musi startować w kasku. Brak kasku jest równoznaczny z dyskwalifikacją.  

3. Oglądanie trasy  zgodnie z NRS.  

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

Winter Cup oraz zasadami obowiązującymi na danym obiekcie narciarskim.  

6. 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. 

7. W sprawie sponsoringu oraz zakresu realizacji zobowiązań z niego wynikających dla całego cyklu Pucharu oraz 

poszczególnych zawodów, decyzje podejmuje główny organizator – AZS Warszawa. 

8. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie wszelkich od niego odstępstw przysługuje jedynie 

organizatorowi: AZS Warszawa.  
9. 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  

 

 

 

 

 

  


