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Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2017/2018 

      

Lublin, dn. 10.02.2018 r. 

 

KOMUNIKAT nr 43 
Terminarz zawodów w snowboardzie kobiet i mężczyzn. 

        

 

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2017/2018 w snowboardzie  

kobiet i mężczyzn odbędą się 15 lutego 2018 r. (czwartek) na stoku narciarskim w Batorzu. 

 

Program zawodów: 

 godz. 12.00 – ewentualny transport wspólny dla obu zimowych dyscyplin  

(odjazd z parkingu między kortami Lubelskiego Klubu Tenisowego, a  

stacją benzynową PKN Orlen, Aleje Zygmuntowskie) 

 godz. 13.20-14.00 – weryfikacja + rozdanie numerów startowych 

 godz. 14.00-14.10 – oglądanie trasy przejazdu giganta 

 godz. 14.15-14.45 – slalom gigant I przejazd 

 godz. 14.50-15.20 – slalom gigant II przejazd 

 godz. 15.30 – ogłoszenie wyników 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu minutowego w zależności od liczby 

startujących zawodników. 

 

Sprawy techniczne:  

 organizator nie zapewnia karnetu na wyciąg narciarski. W dniu zawodów będzie 

istniała możliwość zakupienia karnetu w niższej cenie w kasie wyciągu (ok. 25 zł),  

po okazaniu numeru startowego. 

 organizator podejmie się zapewnienia wspólnego transportu na trasie Lublin-Batorz-

Lublin, wyłącznie gdy chęć korzystania z transportu zgłosi ok. 15 osób. 

 w ramach zawodów zostanie rozegrane jedna konkurencja – slalom gigant kobiet  

i mężczyzn. 
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Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2017/2018 

 organizator planuje dwa przejazdy po tej samej trasie, jednak organizator zastrzega sobie 

możliwość rozegrania tylko jednego przejazdu w przypadku złych warunków 

atmosferycznych lub dużej ilości startujących osób. 

 zawody zostaną rozegrane indywidualnie. 

 na podstawie wyników indywidualnych zostanie utworzona klasyfikacja drużynowa 

uczelni (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn), do klasyfikacji drużynowej wliczone zostaną 

wyniki 3 najlepszych zawodniczek oraz 3 najlepszych zawodników danej uczelni. 

 uczelnia może zgłosić max. 7 zawodniczek i 7 zawodników, można także dodatkowo 

zgłosić max. 3 zawodniczki i 3 zawodników rezerwowych (decyzja odnośnie udziału 

zawodników rezerwowych w zawodach zostanie podjęta przez Koordynatora AMWL,  

po konsultacji z organizatorem, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń). 

 zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny 

dostępnym na http://azs.lublin.pl/. 

 

Zgłoszenia:  

 zgłoszenia imienne do zawodów prosimy przesyłać na adres mailowy: 

jakub.kankowski@azs.lublin.pl do dnia 14 lutego 2018 r. (środa) do godz. 12.00 !!!  

na druku zgłoszeniowym dostępnym na stronie http://azs.lublin.pl/ w dziale  

Akademickie Mistrzostwa Woj. Lubelskiego/Dyscypliny/Snowboard. 

 w zgłoszeniu należy zaznaczyć czy poszczególni zawodnicy będą korzystali  

z transportu organizatora czy z transportu własnego. 

 w celu usprawnienia zawodów, w dniu 14.02.2018 r. (środa), w biurze KŚ AZS  

Lublin nastąpi losowanie numerów startowych. 

 

Weryfikacja: 

 przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników w oparciu o listę zbiorczą,  

dokument poświadczający fakt studiowania (legitymacja studencka, certyfikat AZS)  

oraz legitymację ISIC-AZS. Wszelkie wzory dokumentów są dostępne na stronie 

http://azs.lublin.pl/ w dziale Akademickie Mistrzostwa Woj. Lubelskiego/Weryfikacja. 

http://azs.lublin.pl/
mailto:jakub.kankowski@azs.lublin.pl
http://azs.lublin.pl/
http://azs.lublin.pl/
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Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2017/2018 

 zawodnicy nie spełniający warunków nie będą mogli wziąć udziału w zawodach.  

 weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora AMWL. Weryfikacji można 

dokonać wcześniej w biurze KŚ AZS Lublin (Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP,  

ul. Głęboka 31, pok. 25) w godz. 9.00-14.00.  

 

Organizator rozgrywek:  

 osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów jest kol. Jarosław Cierniak (KU AZS 

UMCS Lublin) – tel. 604-706-364, e-mail: j.cierniak@azs.umcs.pl.  

 

 

KOORDYNATOR 

Akademickich Mistrzostw 

Województwa Lubelskiego  

/-/ 

mgr inż. Jakub Kańkowski 
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