REGULAMIN
Igrzysk Zimowej Akademii Sportu
I. Cel.
1. Uatrakcyjnienie sportowej rywalizacji i integracja uczestników biorących udział w warsztatach
sportowych Zimowej Akademii Sportu.
2. Promocja aktywnego trybu życia, zimowych sportów, Zimowych Igrzysk Olimpijskich
3. Zachęcenie do uprawiania oryginalnych form ruchu.
4. Aktywne spędzenie ferii zimowych, organizacja wolnego czasu dla młodzieży.
II. Pomysłodawca.
BDB EVENT MARCIN STRZĄDAŁA, NIP 5482424711 ul. Św. Jerzego 5/59, 43-400 Cieszyn.
III. Termin i nazwa warsztatów Igrzyska Zimowej Akademii Sportu
1. Igrzyska Zimowej Akademii Sportu
1. Informacje dotyczące poszczególnych zawodów, można znaleźć w regulaminach
planowanych wydarzeń.
IV. Udział, klasyfikacja.
1. W Igrzyskach Zimowej Akademii Sportu mogą wziąć udział dzieci i młodzież dopuszczone do
zajęć wychowania fizycznego, nie mające przeciwskazań do wzięcia udziału w dyscyplinach
indywidualnych jak i rywalizacji zespołowej.
2. Na każdej sesji prowadzona jest klasyfikacja w 3 lub 4 konkurencjach: Minihokej 1vs1,
Curling, Biathlon, Skisymulator (jeśli znajduje się w hali), jeśli wydarzenie odbywa się przy
lodowisku zostanie przeprowadzona konkurencja Short Track.
3. Każdy uczestnik warsztatów pobiera z biura zawodów Kartę Uczestnika, uzyskane karty
pozwolą skorzystać z każdego przygotowanego stanowiska, po zebraniu pieczątek ze
stanowisk i rozwiązaniu wyznaczonych zadań uczestnik odbiera w biurze zawodów upominki
za zrealizowanie programu warsztatów.
V. Punktacja.
1. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkurencjach, w których prowadzona jest klasyfikacja
generalna.
2. O wyznaczonej godzinie, w każdej z klasyfikowanych dyscyplin, prowadzona jest rywalizacja
finałowa, która prowadzi do wyłonienia 3 najlepszych uczestników rywalizacji finałowej.
3. Klasyfikacja w rywalizacji finałowej różni się dla poszczególnych dyscyplin, do klasyfikacji
przystępują uczestnicy dopuszczeni do rywalizacji – uczniowie, młodzież, w wyjątkowych
sytuacjach do rywalizacji można włączyć opiekunów oraz osoby dorosłe przygotowując
oddzielną klasyfikację.
a. Curling - Zawodnicy rywalizują w meczu 1 vs 1, wynik spotkania jest zapisywany na tablicy
wyników, zawodnikowi przysługuje jedna szansa poprawy wyniku z innym rywalem w celu
poprawy swojej pozycji w podsumowującej klasyfikacji. Awans do rundy finałowej uzyskują
osoby z największą ilością kamieni wprowadzonych do domu w jednej z podjętych prób.
Rywalizacja finałowa rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie, udział biorą osoby, które
zakwalifikowały z turnieju głównego. W przypadku tej samej ilości kamieni decyduje jedno
pchnięcie kamienia, które rozstrzygnie uczestnika finału.
Zawody finałowe rozgrywane są 1 vs 1 według zasad gry w curling, przy remisie rozgrywany
jest ekstra end, czyli dodatkowa partia. Finał rozpisywany jest w systemie pucharowym, do
etapu półfinałów, zwycięzcy półfinałów walczą o złoty medal, przegrani walczą o medal
brązowy. W zależności od zainteresowania i możliwości czasowych awans do finału
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przysługuje 8, 10, 12 czy też 16 zawodnikom. Wszystkie spory rozstrzyga prowadzący zawody
oraz koordynator stanowiska.
Biathlon – Zawodnicy rywalizują na dwóch torach. Rywalizacja rozpoczyna się od pozycji
startowej, na komendę start mierzony jest pomiar czasu. Każdy zawodnik na strzelnicy w
pozycji leżąc wykonuje próbę pięciu strzałów, celne strzały nie skutkują karą, każdy niecelny
strzał obliguje uczestnika do pokonania rundy biegowej. Pomiar czasu zostaje zatrzymany po
przekroczeniu linii mety.
Zawody finałowe rozgrywane są 1 vs 1 na zasadach rundy eliminacyjnej, w momencie
uzyskania tego samego czasu rozgrywana jest dogrywka. Finał rozpisywany jest w systemie
pucharowym, tak aby wyłonić pierwszą trójkę. W zależności od zainteresowania i możliwości
czasowych awans do finału przysługuje 8, 10, 12 czy też 16 zawodnikom. Wszystkie spory
rozstrzyga prowadzący zawody oraz koordynator stanowiska.
Minihokej 1 vs 1 – Rywalizacja 1 vs 1 odbywa się na boisku do mini hokeja. Mecze rozgrywa
się do 2 goli. Koordynator stanowiska sędziuje spotkanie z zachowaniem podstawowych
zasad gry w mini hokeja oraz zasad fair play. Korrdynator stanowiska wpisuje do karty
zawodnika ilość zwycięstw, które uprawniają go do wzięcia udziału w rozgrywce finałowej.
Awans do finału zapewnia 4, 5 lub 6 uzyskanych zwycięstw w czasie rywalizacji do momentu
ogłoszenia rozgrywek finałowych. Wszystkie spory rozstrzyga prowadzący zawody oraz
koordynator stanowiska.
Skisymulator – Zawodnicy rywalizują na urządzeniu do symulacji zjazdu narciarskiego.
Rywalizacja rozpoczyna się od pozycji startowej, następnie uruchamiany jest pomiar czasowy.
Każdy zawodnik musi w jednej z dwóch prób, których się podejmuje pokonać wyznaczoną
trasę, zapisywany jest najlepszy czas. Pomiar czasu kończy się na mecie, na końcu trasy.
Zawody finałowe z udziałem 9, 10, 12 lub 16 uczestników są rozgrywane są indywidualne,
medalistami zostają uczestnicy, którzy uzyskają najlepsze czasy, pierwsza trójka zostanie
uhonorowana medalami. Wszystkie spory rozstrzyga prowadzący zawody oraz koordynator
stanowiska.
W miejsce uczestnika, który zakwalifikował się do dalszych rozgrywek, a opuścił warsztaty
przed rozstrzygnięciem rundy finałowej, ma możliwość zakwalifikować się kolejna osoba z
rankingu danej dyscypliny.
Każda sesja kończy się ceremonią medalową z nagrodami, która odbywa się na
przygotowanej scenie zaaranżowanej grafiką igrzysk. W przypadku niskiej ilości uczestników
biuro zawodów wyznacza nagrody specjalne dla najbardziej aktywnych uczestników bez
względu na wiek czy poziom umiejętności.

VI. Wygrane
1. Nagradzane są trzy najlepsze osoby w dyscyplinach klasyfikowanych (Minihokej 1vs1, Curling,
Biathlon, Skisymulator (jeśli znajduje się na hali) bądź Short Track.
2. Każdy uczestnik po ukończeniu warsztatów i dostarczeniu uzupełnionej karty uczestnika
dostaje pamiątkowe gadżety związane z Igrzyskami Zimowej Akademii Sportu
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

