
 

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

Organizator:  Rada Środowiskowa Klubów Uczelnianych AZS Poznań  

Termin:   9 listopada 2015r. - 22 stycznia 2016r. 

Miejsce:   sale sportowe AWF, UAM, UE, UP, UM, PP, 

 
REGULAMIN TECHNICZNY 

 

1. W rozgrywkach uczestniczą reprezentacje szkół wyższych m. Poznania, wymienione w terminarzu. Zasady 

uczestnictwa poszczególnych zawodniczek i zawodników – zgodnie z Regulaminem Ogólnym 

Akademickich Mistrzostw Wielkopolski.  

 

2. W grach zespołowych zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do udziału w Mistrzostwach w jednolitych 

strojach sportowych. Wskazane jest promowanie nazwy, logo i barw uczelni oraz Akademickiego Związku 

Sportowego. Zabroniony jest start w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski w strojach sportowych z 

barwami innego niż AZS klubu sportowego.  

 

3. Mecze rozgrywane są w wymiarze 4x10 minut, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Koszykówki.  

 

4. Gospodarze poszczególnych spotkań (zespoły wymienione na pierwszym miejscu) odpowiedzialni są za 

przygotowanie obiektów do gry oraz za dostarczenie na mecze protokołów i sprzętu. Przekazanie 

protokołu z rozegranego spotkania do Rady Środowiskowej Klubów Uczelnianych AZS musi nastąpić w 

ciągu 3 dni roboczych od jego rozegrania. Terminu tego należy bezwzględnie przestrzegać. 

Dopuszczalne jest dostarczenie protokołu w późniejszym terminie, jednak obowiązkiem jest, powiadomić o 

wyniku meczu telefonicznie (796-897-345) lub drogą elektroniczną na adres tobiasz.nowacki@azs.pl  w 

wyznaczonym terminie.  

 

5. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania legitymacji AZS. Legitymacje należy złożyć na czas meczu do 

stolika sędziowskiego (Trener może posiadać ksero) oraz wpisać do protokołu 6 ostatnich cyfr numeru 

legitymacji.  

 

6. Ewentualne zmiany terminu spotkania proszę uzgodnić z zespołem przeciwnym i podać ustalony termin - 

telefonicznie lub elektronicznie, do biura Rady Środowiskowej (nie później niż 3 dni przed ustalonym 

terminem meczu, w celu odwołania sędziów).  

 

7. Koszt sędziowski jednego meczu wynosi (2 x 55zł, 3 x 45zł = 245 brutto)  

kwota do wypłaty netto: 2x47,00zł boisko; 3x39,00zł stolik = 211 zł 

Zaliczki można odbierać w biurze AZS, w następujące dni: poniedziałek, wtorek oraz czwartek w 

godzinach: 12.00 – 16.00.  

 

8. Wszystkie mecze I rundy muszą być rozegrane do dnia 29 lutego 2016 r. Po tym terminie za nierozegrane 

mecze zostanie wpisany obustronny walkower. 

mailto:melania.biel@azs.pl


9. Zgodnie z Regulaminem Ogólnym Akademickich Mistrzostw Wielkopolski: W grach zespołowych, zespół 

po oddaniu 2 walkowera zostaje wykreślony z rozgrywek w danej dyscyplinie w danym roku akademickim. 

 

10. UWAGA!!! W związku z tragiczną śmiercią Tadeusza Dudzińskiego – wieloletniego trenera 

koszykówki na Akademii Wychowania Fizycznego organizatorzy proszą o rozpoczynanie 

wszystkich meczy do końca roku kalendarzowego minutą ciszy. 

 

11. Zespoły uczestniczące w lidze:  

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Akademia Wychowania Fizycznego, 

Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiki i 

Administracji, 

 

12. Harmonogram: 

  Godzina Dzień Kobiety 

I tydzień  19:15 poniedziałek UM-WSPIA 
9-13.11.2015  

(z wyłączeniem 11.11) 
      

      

        

II tydzień  17:00 wtorek UAM-UM 
16-20.11.2015 20:30 środa UP-UE 

  18:30 środa PP-AWF 
        

III tydzień  20:30 środa UP-PP 
23-27.11.2015 19:15 poniedziałek UM-UE 

  17:00 wtorek UAM-WSPiA 
        

IV tydzień  19:45 poniedziałek UE-WSPIA 

30.11-4.12.2015 
18:30 środa PP-UM 

20:30 środa UP-AWF 

        

V tydzień  19:15 poniedziałek UM-AWF 
7-11.12.2015 18:30 środa PP-WSPiA 

  17:00 wtorek UAM-UE 
        

VI tydzień  18:30 środa PP-UAM 
14-18.12.2015 20:30 poniedziałek AWF-WSPIA 

  20:30 środa UP-UM 
        

VII tydzień        

4-8.01.2016 (z 
wyłączeniem 6.01) 

      

      

        

VIII tydzień  20:30 poniedziałek AWF-UE 
11-15.01.2015 20:30 środa UP-UAM 

  19:45 środa UE-PP 
        

IX tydzień 17:00 wtorek UAM-AWF 

18-22.01.2015 20:30 środa UP-WSPiA 
        
        

hala sportowa PP, ul. Piotrowo 2 , 
hala sportowa UAM, ul. Młyńska 15, 

hala AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39 (wjazd od ul. Maratońskiej), 
hala UE, ul. Dożynkowa 9 

hala UP, ul. Dojazd 7, 
hala UM, ul. Marcelińska, 

WSPiA, brak hali 
 
 


