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Regulamin
Drużynowych Mistrzostw Związku Uczelni „InnoTechKrak” narciarstwie
29.03.-1.04.2017 r., Zakopane
Drużynowe Mistrzostwa Związku Uczelni „InnoTechKrak” stanowią część programu
Mistrzostw Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, które
odbędą się w dn. 29.03.-1.04.2017 r. w Zakopanem.
2. Drużyny startują niezależnie w slalomie i gigancie w narciarstwie alpejskim
3. Drużyny reprezentujące Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską oraz
Uniwersytet Rolniczy startują w składach 4-osobowych. W składzie drużyny powinni
się znajdować:
 min. 2 pracownicy Uczelni
 min. 1 student Uczelni
 min. 1 pracownik powinien posiadać stopień naukowy dr hab. lub tytuł
naukowy lub pełnić w uczelni funkcję rektora, prorektora, dziekana lub
prodziekana
 w drużynie powinna znajdować się co najmniej jedna kobieta (pracownik lub
studentka).
4. Dopuszcza się zmianę składu drużyny do drugiej konkurencji.
5. Skład drużyny ustala Rektor danej uczelni lub osoba przez niego wskazana. Osoba
ustalająca skład drużyny jest równocześnie odpowiedzialna za wszystkie ustalenia
i kontakty z organizatorem zawodów (patrz. pkt. 15).
6. Drużyny startują na początku zawodów.
Zawodnicy startują w kolejności:
1 zawodnik uczelni A, 1 zawodnik uczelni B, 1 zawodnik uczelni C,
2 zawodnik uczelni A, 2 zawodnik uczelni B itd.
Losowana jest kolejność startu poszczególnych drużyn oraz kolejność startu
poszczególnych zawodników w ramach danej drużyny.
7. Przejazdu zawodników z PK nie wlicza się do Mistrzostw PK, muszą oni wystartować
po raz drugi w swoich grupach.
8. Kolejność startu do drugiego przejazdu jest odwrócona.
9. Klasyfikacja drużyn odbędzie się na podstawie sumy czasów wszystkich
zawodników reprezentujących poszczególne uczelnie.
10. Jeżeli zawodnik nie wystartuje lub nie ukończy przejazdu, to przypisuje się mu
największy czas przejazdu spośród wszystkich zawodników wszystkich drużyn,
powiększony o 1 sekundę.
11. Nagrody dla zawodników wg uznania organizatora w porozumieniu z kierownictwem
uczelni wchodzących w skład związku uczelni.
Koszt uczestnictwa 4-osobowej drużyny wynosi 3000 PLN i obejmuje:
1.
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12.

13.
14.

15.
16.

transport autobusem z Krakowa i z powrotem (dojazd własnym samochodem
nie obniża ceny)
 zakwaterowanie (29.03-1.04.2017 r.) w Zakopanem
 wyżywienie:
29.03 - kolacja, 30.03 - śniadanie, obiadokolacja, 31.03 - śniadanie, obiad i
uroczysta kolacja, 1.04 - śniadanie)
 skipasy na Kasprowy Wierch lub bilety na wyciąg w przypadku braku możliwości
przeprowadzenia zawodów na Kasprowym Wierchu
 udział w zawodach
 uczestnictwo w uroczystym zakończeniu.
W przypadku większej liczby zgłoszonych osób (osoby towarzyszące lub dodatkowi
zawodnicy w przypadku zmiany składu drużyny w drugiej konkurencji) koszt
uczestnictwa tej osoby wynosi 700 PLN.
Interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii organizatora, którym jest
Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej.
Organizatorem Drużynowych Mistrzostw Związku Uczelni InnoTechKrak (AGH + UR
+ PK) jest CSiR PK a osobą koordynującą z ramienia organizatorów jest Jacek Majka
z CSiR PK (519 683586, jmajka@pk.edu.pl)
Każda z uczelnia uczestnicząca w zawodach ma podać skład osobowy do 15 marca
2017 r. do organizatorów(mail).
Po terminie zgłoszenia składów zawodniczych przewidziane jest spotkanie
organizacyjne w hali sportowej przy ul. Kamiennej 17 koordynatorów
poszczególnych uczelni z organizatorami zawodów.
Za organizatorów
Jacek Majka
Leszek Wojnar

