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Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2017/2018 

      

Lublin, dn. 01.03.2018 r. 

 

KOMUNIKAT nr 58 
Terminarz rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn. 

        

 

Do rozgrywek AMWL 2017/2018 – w piłce nożnej mężczyzn zgłosiły się następujące drużyny: 

Politechnika Lubelska, UMCS Lublin, UP Lublin, UM Lublin, KUL Lublin oraz WSSP Lublin. 

 

Podczas spotkania trenerów w dn. 27.02.2018 r. (wtorek) ustalono schemat rozgrywek i dokonano 

losowania: 

 

Terminarz 
Wszystkie mecze rozgrywane będą na boisku przy Gimnazjum nr 16 w Lublinie (sztuczna 

nawierzchnia), ul. Poturzyńska 2 (Dzielnica Czechów). 

 

 

I kolejka 

 

19 marzec 2018 (poniedziałek)  
godz. 18.00 – rozgrzewka do meczu 

godz. 18.15 UP Lublin – WSSP Lublin 

godz. 19.45 UMCS Lublin – KUL Lublin 

 

22 marzec 2018 (czwartek)  
godz. 18.00 – rozgrzewka do meczu 

godz. 18.15 Politechnika Lubelska – UM Lublin 

 

II kolejka 

 

26 marzec 2018 (poniedziałek)  
godz. 18.00 – rozgrzewka do meczu 

godz. 18.15 UMCS Lublin – WSSP Lublin 

godz. 19.45 Politechnika Lubelska – UP Lublin 

 

5 kwiecień 2018 (czwartek)  
godz. 19.30 – rozgrzewka do meczu 

godz. 19.45 UM Lublin – KUL Lublin 
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III kolejka 

 

9 kwiecień 2018 (poniedziałek)  
godz. 18.00 – rozgrzewka do meczu 

godz. 18.15 WSSP Lublin – KUL Lublin 

godz. 19.45 UP Lublin – UM Lublin 

 

12 kwiecień 2018 (czwartek)  
godz. 19.30 – rozgrzewka do meczu 

godz. 19.45 UMCS Lublin – Politechnika Lubelska 

 

IV kolejka 

 

16 kwiecień 2018 (poniedziałek)  
godz. 18.00 – rozgrzewka do meczu 

godz. 18.15 Politechnika Lubelska – WSSP Lublin 

godz. 19.45 UM Lublin – UMCS Lublin 

 

19 kwiecień 2018 (czwartek)  
godz. 19.30 – rozgrzewka do meczu 

godz. 19.45 KUL Lublin – UP Lublin 

 

V kolejka 

 

23 kwiecień 2018 (poniedziałek)  
godz. 18.00 – rozgrzewka do meczu 

godz. 18.15 WSSP Lublin – UM Lublin 

godz. 19.45 KUL Lublin – Politechnika Lubelska 

 

26 kwiecień 2018 (czwartek)  
godz. 19.30 – rozgrzewka do meczu 

godz. 19.45 UP Lublin – UMCS Lublin 

 

 

Sprawy techniczne:  

 mecze rozgrywane są w czasie: 2x30 min + 5 min przerwy.  

 podane godziny oznaczają początek meczu (proszę dostosować rozgrzewkę do godziny 

meczu).  

 nie stawienie się drużyn w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny meczu oznacza 

walkower.  
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 organizator meczów zapewnia 6 butelek wody na drużynę w każdym meczu.  

 piłki na rozgrzewkę drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie. 

 kolory strojów meczowych zainteresowane drużyn uzgadniają między sobą. 

 zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny 

dostępnym na http://azs.lublin.pl/. 

 

Weryfikacja: 

 przed pierwszym spotkaniem każdego zespołu nastąpi weryfikacja zawodników  

w oparciu o listę zbiorczą, dokument poświadczający fakt studiowania  

(legitymacja studencka, certyfikat AZS) oraz legitymację ISIC-AZS. Wszelkie wzory 

dokumentów są dostępne na stronie http://azs.lublin.pl/ w dziale Akademickie Mistrzostwa 

Woj. Lubelskiego/Weryfikacja. 

 z obowiązku weryfikacji zwolnieni są zawodnicy pozytywnie zweryfikowani podczas 

rozgrywek AMWL 2017/2018 w futsalu. 

 zawodnicy nie spełniający warunków nie będą mogli wziąć udziału w zawodach.  

 weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora AMWL. Weryfikacji można 

dokonać wcześniej w biurze KŚ AZS Lublin (Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP,  

ul. Głęboka 31, pok. 25) w godz. 9.00-14.00.  

 

Organizator rozgrywek:  

 osobą odpowiedzialną za koordynowanie rozgrywek jest kol. Piotr Rejmer  

(tel. 794-563-794, piotr.rejmer@azs.lublin.pl). 

 

 

KOORDYNATOR 

Akademickich Mistrzostw 

Województwa Lubelskiego  

/-/ 

mgr inż. Jakub Kańkowski 
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