Narciarstwo alpejskie – regulamin techniczny
Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2021/2022
I.
1.
a)
b)

PROGRAM i SYSTEM ZAWODÓW
Zawody w narciarstwie alpejskim odbędą się w następujących konkurencjach:
slalom gigant kobiet i mężczyzn
slalom kobiet i mężczyzn

2. Zawody rozgrane zostaną w kategorii kobiet i mężczyzn
3. Sposób przeprowadzenia zawodów oraz kolejność losowania będą zależne od ilości zgłoszonych zawodników.
Informacja o tych szczegółach będzie dostępna podczas odprawy technicznej.
II.
1.
2.
3.

UCZESTNICTWO
Zgodnie z Regulaminem Ogólnym
Każda Uczelnia ma prawo zgłosić do zawodów dowolną ilość zawodników.
Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach.

III.
PUNKTACJA
1. W Lidze będą prowadzone następujące klasyfikacje:
a) indywidualna w poszczególnych konkurencjach
b) drużynowa oddzielnie dla kobiet i mężczyzn
2. Punktacja indywidualna oparta będzie na rankingu czasów uzyskanych przez zawodników / czki.
3. Do punktacji drużynowej zostają zaliczone punkty zdobyte przez 2 najlepsze zawodniczki i 2 najlepszych
zawodników danej uczelni w każdej konkurencji objętej programem Mistrzostw.
4. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli przynajmniej 1 zawodniczka i 1 zawodnik z danej
uczelni wystartuje w Mistrzostwach
5. Za I miejsce w poszczególnej klasyfikacji indywidualnej zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt.,
za III miejsce n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników startujących w najliczniejszej konkurencji (danej
kategorii: kobiety i mężczyźni) w eliminacjach. Punkty te są podstawą do stworzenia klasyfikacji drużynowej.
Zwycięzcą zostaje ta Uczelnia, która zgromadzi największą liczbę punktów.
6. W przypadku równej liczby punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych
miejsc, następnie drugich, itd. w klasyfikacjach poszczególnych konkurencji.
7.
IV.
UWAGI KOŃCOWE
1. Każdy zawodnik musi startować w kasku. Brak kasku jest równoznaczny z dyskwalifikacją.
2. Oglądanie trasy: zawodnicy mogą zapoznać się z trasą podchodząc na nartach od dołu, albo wolno ześlizgując
się wzdłuż trasy. Pod karą dyskwalifikacji nie wolno przejeżdżać przez bramki, ani ćwiczyć skrętów równolegle
do toru przejazdu przez bramki.
3. Zawodnicy muszą mieć założone numery startowe w sposób widoczny.

4. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny DLM na sezon 2021/2022.

