
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
Al. 29-Listopada 58 31-425 Kraków

Tel. 48-12 662 53 95
E-mail: swf@urk.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Klub Uczelniany AZS organizują

VIII MIĘDZYWYDZIAŁOWE MISTRZOSTWA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE

Zawody odbędą się w dniu 03.03.2019r . w Białce Tatrzańskiej na stoku Kaniówka w kategoriach:
-Studentów
-Pracowników Wydziałów
-Pracowników Administracji
Celem rozpowszechniania zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i rekreacji pragniemy
zachęcić do tej imprezy jak największe grono społeczności akademickiej.
Do rywalizacji międzywydziałowej w w/w zawodach prosimy o wytypowanie co najmniej 
2-osobowych reprezentacji w następujących dyscyplinach:
Narciarstwo: studenci/ I, II, III st, K+M/

pracownicy/K+M/
dzieci - /szkoła podstawowa do 12 lat ( 6 kl. ) - nie wliczane do punktacji 
młodzież ( 7-8 kl. , gimnazjum i szkoły średnie ) - nie wliczane do punktacji

Snowboard: studenci/ kobiety – studentki i pracowniczki
mężczyźni- studenci i pracownicy 

Zasady punktacji:
- 2 najlepszych zawodników każdego Wydziału (studenci i pracownicy) w narciarstwie 
i snowboardzie zdobywa punkty w klasyfikacji międzywydziałowej,
- suma punktów decyduje o miejscu Wydziału w Mistrzostwach,
- zwycięski Wydział otrzymuje puchar przechodni na kolejny rok,
- zawodnicy reprezentujący swoje wydziały sklasyfikowani na medalowych miejscach otrzymują 
rzeczowe nagrody i dyplomy.
W zawodach poza konkurencją mogą startować członkowie rodzin Pracowników.

Start w zawodach tylko po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa w AZS lub SWF.

Na zawody zapewniamy dojazd autobusem w cenie ustalonej przez Dział Spraw Pracowniczych
i Socjalnych:5zł- pracownicy, dzieci pracowników i studenci, 10 zł-członkowie rodzin.
Promocyjna cena karnetów dla zawodników 50 zł/ 6 godzin. 
Zapraszamy na ciepły posiłek na stoku.
Zgłoszenia i wpłaty za autobus przyjmuje biuro AZS /hala sportowa Studium WF
oraz sekretariat SWF w terminie od 09.01.2019r. do 28.02.2019r. Codziennie w godz. 7.00–
14.00.
Wyjazd na zawody: 3 marca 2019 r. godz.7.00 ul. Ingardena
Początek zawodów godz. 9.30. 
Kontakt : SWF 12/ 662 53 95, swf@urk.edu.pl

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy


