
 

 

REGULAMIN OGÓLNY 

AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI 

2017/2018 

 

 

I. ZASADY ORGANIZACJI AKADEMICKICH MISTRZOSTW 

WIELKOPOLSKI 

 

 

1. Celem Akademickich Mistrzostw Wielkopolski jest: 

a) popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim, 

b) systematyczna rywalizacja sportowa studentek i studentów wyższych uczelni 

województwa wielkopolskiego, 

c) przegląd pracy sportowej oraz organizacyjnej klubów uczelnianych Akademickiego 

Związku Sportowego, studiów wychowania fizycznego i sportu oraz innych jednostek 

organizacyjnych odpowiedzialnych za upowszechnianie kultury fizycznej w 

środowisku akademickim, 

d) wyłanianie drużynowych i indywidualnych Akademickich Mistrzów Wielkopolski w 

poszczególnych dyscyplinach sportu, 

e) działanie na rzecz organizacji wolontariatu. 

 

2. Organizacja i przebieg wszystkich imprez sportowych w ramach Akademickich Mistrzostw 

Wielkopolski koordynowane są ze strony Organizacji Środowiskowej AZS-u w Poznaniu 

przez Radę Środowiskową Klubów Uczelnianych, natomiast bezpośrednimi organizatorami 

konkretnych zawodów sportowych są właściwe jednostki poszczególnych uczelni. 

 

3. Mistrzostwa powinny zamknąć się w cyklu roku akademickiego.  

 

4. Prawo startu w mistrzostwach posiadają członkowie AZS-u bez względu na inną 

przynależność klubową: 

a) studenci do ukończenia 28. roku życia (osoby urodzone po 30.09.1989 r.), 

b) uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku), 

c) etatowi pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych – zatrudnieni na podstawie 

mianowania lub umowy o pracę minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania 

mistrzostw, 

d) absolwenci, którzy zakończyli studia w roku akademickim 2017/2018 – do końca tego 

roku akademickiego (30.09.2018, dotyczy osób urodzonych po 30.09.1989 r.), 

e) w przypadku studentów afiliowanych w ciągu roku akademickiego w więcej niż jednej 

uczelni lub pracowników zatrudnionych w roku akademickim w więcej niż jednej 



uczelni w jednej dyscyplinie sportu dany student lub pracownik ma prawo startu tylko 

w barwach jednej uczelni, 

f) nie ogranicza się liczby uczelni uprawnionych do udziału w rywalizacji,  

g) w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski nie mogą uczestniczyć tzw. wolni 

słuchacze oraz uczestnicy studiów podyplomowych. 

 

5. Dokumentami uprawniającymi do startu w zawodach w ramach Akademickich Mistrzostw 

Wielkopolski są: 

a) zgłoszenie do zawodów w formie i terminie wymienionym przez organizatora 

zawodów, 

b) aktualna legitymacja członkowska Akademickiego Związku Sportowego 

 

6. Zawody w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski rozgrywane są w dyscyplinach 

umieszczonych w Kalendarzu Imprez Rady Środowiskowej KU AZS. Kalendarz taki 

ogłaszany jest na początku każdego roku akademickiego. Każde jego przyjęcie jest 

równoznaczne z decyzją rady o uaktualnieniu regulaminów technicznych Akademickich 

Mistrzostw Wielkopolski oraz o ustaleniu dyscyplin, w których rozgrywane są mistrzostwa. 

 

7. Dokumentację rozgrywek prowadzi i archiwizuje sekretarz RŚ KU AZS. 

 

8. Wyniki końcowe mistrzostw oraz stan rywalizacji po I rundzie będą podane do wiadomości. 

 

9. Organizatorzy imprez w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski zobowiązani są do 

przechowywania protokołów z zawodów do rozpoczęcia kolejnej edycji Akademickich 

Mistrzostw Wielkopolski. 

 

10. Organizatorzy imprez w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski zobowiązani są 

przesłać komunikat organizacyjny zawodów co najmniej 3 tygodnie przed planowanym 

terminem zawodów do sekretarza RŚ KU AZS. 

 

11. Sekretarz RŚ KU AZS zobowiązany jest poinformować o zawodach najpóźniej 2 tygodnie 

przed planowanym ich terminem na stronie internetowej www.poznanazs.pl 

 

12. Organizatorzy imprez w ramach Akademickich Mistrzostw Wielkopolski zobowiązani są 

przesłać komunikat końcowy wraz z wynikami i relacją zdjęciową (min. 4 zdjęcia) 

najpóźniej 7 dni po zakończeniu zawodów do sekretarza RŚ KU AZS w formie 

elektronicznej. Sekretarz zobowiązany jest opublikować wyniki zawodów nie później niż 7 

dni po otrzymaniu ich od organizatora. 

 

13. Zakazane jest stosowanie dopingu (zgodnie z przepisami polskich związków sportowych). 

 

14. Zaleca się, aby w grach zespołowych zawodnicy i zawodniczki brali udział w mistrzostwach 

w jednolitych strojach sportowych. Wskazane jest promowanie nazwy, logo i barw uczelni 

oraz Akademickiego Związku Sportowego. Nie można promować barw innych klubów. 

 

 



II. ODWOŁANIA I PROTESTY 

 

1. Sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek sportowych rozpatruje Komisja Odwoławcza 

Rady Środowiskowej KU AZS wyłaniana każdorazowo na czas danego roku 

akademickiego, a powoływana na pierwszym posiedzeniu RŚ w danym roku akademickim. 

W skład komisji wchodzi z urzędu sekretarz RŚ oraz dwie osoby wybrane przez członków 

Rady*. Komisja uprawniona jest do: 

a) decydowania o merytorycznym rozstrzygnięciu sporu, 

b) wnioskowania o zastosowanie upomnień i kar zgodnych ze Statutem OŚ AZS 

Poznań. 

 

2. Komisja rozpatruje spory, o ile odwołanie lub protest wpłynie na ręce sekretarza RŚ KU 

AZS na piśmie najpóźniej w ciągu 14 dni od opublikowania wyników na stronie 

internetowej. Komisja może też w każdej chwili podjąć działanie (postępowanie) z własnej 

inicjatywy. 

 

3. Komisja przedkłada informacje o swoich pracach oraz o podjętych decyzjach i wnioskach 

Radzie Środowiskowej KU AZS. Podlegają one zatwierdzeniu przez RŚ KU AZS podczas 

jej plenarnego posiedzenia i nabierają mocy po ich przyjęciu przez RŚ KU AZS w wersji 

zgłoszonej przez Komisję lub ze zmianami i poprawkami. 

 

4. Odwołania od decyzji Komisji Odwoławczej składa się do Prezydium Zarządu (w ciągu 14 

dni od decyzji Rady Środowiskowej). 

 

 

 

III.  PUNKTACJA 

 

1. W poszczególnych dyscyplinach prowadzi się punktację zgodnie z regulaminem 

technicznym danej dyscypliny. 

 

2. W celu wyłonienia najbardziej usportowionej uczelni wyższej w Poznaniu prowadzi się 

punktację generalną Akademickich Mistrzostw Wielkopolski. Punktacja generalna jest sumą 

punktów uzyskanych przez daną uczelnię w rozgrywkach drużynowych wg zasady: 

 

I miejsce – n+1 pkt, II miejsce – n–1 pkt, III miejsce – n–2 pkt itd., gdzie liczba „n” oznacza 

liczbę wszystkich uczelni biorących udział w rywalizacji drużynowej Akademickich 

Mistrzostw Wielkopolski. Z punktacji generalnej wyodrębnia się osobną klasyfikację 

uczelni niepublicznych. 

 

3. Do punktacji generalnej wlicza się wyniki rozgrywek w dyscyplinach, w których wzięły 

udział przynajmniej 3 (trzy) reprezentacje uczelniane (uczelnia jest klasyfikowana 

drużynowo w przypadku startu nawet jednego zawodnika o ile przepisy nie wymagają 

większej ilości zawodników). Zespół, który nie ukończył rozgrywek (dyskwalifikacja, 

wycofanie się), nie otrzymuje punktów w danej dyscyplinie. 

 



IV.  NAGRODY 

 

1. Najbardziej usportowiona uczelnia w Poznaniu/Wielkopolsce zdobywa Puchar Prezesa 

Organizacji Środowiskowej AZS Poznań (w punktacji generalnej i klasyfikacji szkół 

niepublicznych). Drużyny, które zwyciężą w poszczególnych dyscyplinach, również 

otrzymują puchary.  

 

2. Pozostałe nagrody przyznawane będą w zależności od możliwości finansowych AZS 

Poznań, bezpośrednich organizatorów poszczególnych imprez oraz dotacji sponsorów. 

 

V. ZASADY FINANSOWANIA 

 

1. Koszty organizacji poszczególnych imprez ponosi Rada Środowiskowa Klubów 

Uczelnianych AZS, przeznaczając na ten cel środki uzyskiwane na działalność statutową. 

2. Poszczególne zawody odbywają się na obiektach sportowych, którymi dysponują 

uczestniczące w nich uczelnie i Zarząd Środowiskowy AZS, lub na obiektach specjalnie na 

ten cel wynajętych przez AZS Poznań. 

 

VI.  UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Zawody rozgrywane w ramach mistrzostw przeprowadzane są zgodnie z regulaminem 

technicznym  poszczególnych dyscyplin oraz z niniejszym regulaminem. W sprawach, 

których ten regulamin nie ujmuje, nadrzędne są przepisy odpowiednich związków 

sportowych. 

 

2. W razie nieprzybycia zespołu na zawody w wyznaczonym terminie zaplanowane spotkanie 

weryfikuje się jako walkower dla przeciwnika, a zespół nieobecny ponosi koszty 

organizacji spotkania (sędziowie, lekarz, obsługa techniczna itp.). 

 

3. W grach zespołowych po oddaniu drugiego walkowera zespół zostaje wykreślony z 

rozgrywek w konkretnej dyscyplinie w danym roku akademickim. 

W konkurencjach indywidualnych zawodnik po oddaniu walkowera lub rezygnacji z 

rywalizacji bez poinformowania organizatora zostaje wykreślony z turnieju i nie jest 

klasyfikowany w danych zawodach. W przypadku walkowera lub rezygnacji z rywalizacji 

bez poinformowania organizatora w ostatnim rzucie danej dyscypliny w komunikacie 

końcowym podliczane są punkty zdobyte w poprzednich rzutach. 

 

4. Nie dopuszcza się samowolnego przekładania meczów. W wypadku konieczności zmiany 

terminu wymagana jest zgoda przeciwnika oraz konsultacja z koordynującym rozgrywki 

sekretarzem RŚ KU AZS.  

 

5. Zespół wymieniony na pierwszym miejscu w terminarzu rozgrywek ligowych jest 

gospodarzem spotkania i do jego obowiązków należy przygotowanie obiektu do gry (w tym 

obsługi technicznej), zabezpieczenie piłek, stoperów i protokołów.  

 



 

6. Obsadę sędziowską i lekarską dla poszczególnych dyscyplin zapewnia sekretarz RŚ KU 

AZS. W przypadku nieprzybycia sędziów upoważnia się do sędziowania osoby wyznaczone 

przez gospodarza spotkania. Organizator dyscyplin, na których wymagana jest obsada 

lekarska, powinien 2 tygodnie przed planowanym terminem zawodów skontaktować się z 

sekretarzem RŚ KU AZS w celu potwierdzenia przybycia obsługi lekarskiej. 

 

7. Kontuzje podczas rywalizacji należy bezzwłocznie zgłosić protokolantowi zawodów. 

 

8. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w czasie zawodów, a nieuwzględnione w niniejszym 

regulaminie, rozstrzyga prowadzący zawody sędzia główny. 

 

9. Mistrzostwa Studentów I Lat:  W Mistrzostwach Studentów I Lat mogą uczestniczyć 

jedynie studenci pierwszego roku studiów po raz pierwszy przyjęci na studia. 

 

 

VII. REGULAMINY TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN 

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

 

Regulaminy techniczne są dostępne na stronie internetowej www.poznanazs.pl. Regulaminy 

techniczne powinny być w miarę możliwości tożsame z regulaminami technicznymi 

Akademickich Mistrzostw Polski. 

 

 

 

 

*W skład Komisji Odwoławczej 2017/2018 wchodzą następujące osoby: 

1.  Agata Ślusarek 

2. Szymon Świekatowski 

http://www.poznanazs.pl/

