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Lublin, 08.11.2017 r. 

 

KOMUNIKAT nr 2 
 

Zawody w ramach Lubelskiej Uniwersjady 2017 odbędą się wg poniższych szczegółowych 

terminarzy gier/zawodów i przepisów: 

 

 

1) Futsal mężczyzn  

Organizator: KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

Termin: 10.11.2017 r. (piątek) od godz. 9.00 

Miejsce: hala CS-R UP Lublin (ul. Głęboka 31)  

Zgłoszona liczba drużyn: 4 (PL, UMCS, UP, KUL) 

Składy drużyn - max. 12 zawodników (w tym zawodnicy rezerwowi) + 1 os. towarzysząca 

System rozgrywek: jedna grupa "każdy z każdym" 

Zasady gry:  

Czas gry to 2 x 10 minut (zatrzymywany czas gry), przerwa między połowami trwa 5 minut, 

zespół ma prawo do jednej przerwy na żądanie w czasie całego meczu. Po otrzymaniu dwóch 

żółtych kartek lub jednej czerwonej kartki ukarany zawodnik zostaje automatycznie odsunięty 

od jednego najbliższego meczu turnieju. Czwarty i każdy następny faul drużyny skutkuje 

rzutem karnym przedłużonym z 10 metrów dla przeciwnika. Wprowadza się obowiązek gry  

w ochraniaczach na piszczele.  

Przy równej liczbie punktów o układzie tabeli decydują kolejno: 

- bilans punktów z bezpośrednich spotkań, 

- różnica bramek z bezpośrednich spotkań, 

- większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach, 

- różnica bramek ze wszystkich spotkań, 

- rzuty karne (3) wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn. 

W kwestiach nie ujętych obowiązują przepisy AMWL odnośnie gry w futsal z roku 

akademickiego 2016/2017. 

 

Godzina Mecz 

9.00 weryfikacja + rozgrzewka 

9.20 PL - UP  

10.00 UMCS - KUL 

10.40 KUL - UP 

11.20 UMCS - PL 
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12.00 PL - KUL 

12.40 UP - UMCS 

 

 

2) Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn 

Organizator: KU AZS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie 

Termin: 12.11.2017 r. (niedziela) od godz. 8.00 na dwóch boiskach równocześnie 

Miejsce: hala KUL Lublin (ul. Konstantynów 1G)  

Zgłoszona liczba drużyn w turnieju kobiet: 6 (PL, UM, UMCS, UP, PWSZ Zamość, KUL) 

Zgłoszona liczba drużyn w turnieju mężczyzn: 3 (PL, UMCS, KUL) 

Składy drużyn - max. 10 zawodniczek/-ków (w tym rezerwowi) + 1 os. towarzysząca 

System rozgrywek w turnieju kobiet składa się z 2 faz: fazy grupowej i fazy pucharowej.  

W fazie grupowej drużyny grają w dwóch grupach 3-zespołowych, systemem każdy  

z każdym (jeden mecz). W fazie pucharowej biorą udział po dwa najlepsze zespoły z każdej  

z grup - w 1 półfinale spotkają się drużyny 1A-2B, natomiast w drugim 1B-2A,  

zwycięzcy półfinałów spotkają się w finale, a przegrani w meczu o 3 miejsce. 

System rozgrywek w turnieju mężczyzn: jedna grupa "każdy z każdym" 

Zasady gry: do dwóch wygranych setów (do 15 punktów) z zachowaniem dwupunktowej 

przewagi. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt. 

W przypadku równej liczby punktów o układzie tabeli decydują kolejno: 

- stosunek setów, 

- stosunek małych punktów, 

- wynik bezpośredniego spotkania. 

 

Terminarz 

 Boisko 1 Boisko 2 

8.00 weryfikacja + rozgrzewka 

8.30 (K - gr. A) UMCS - UM (K - gr. B) PL - UP 

po 

zakończeniu 

poprzedniego 

meczu 

(M) PL - KUL 

(K - gr. A) KUL - UMCS (K - gr. B) PWSZ Zamość - PL 

(M) UMCS - PL 

(K - gr. A) UM - KUL (K - gr. B) UP - PWSZ Zamość 

(M) KUL - UMCS 

Półfinał nr 1: 1A – 2B Półfinał nr 2: 1B – 2A 

Mecz o 1 miejsce Mecz o 3 miejsce 
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3) Koszykówka kobiet i mężczyzn  

Organizator: KU AZS Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Termin: 12.11.2017 r. (niedziela) od godz. 8.00  

Miejsce: hala UM Lublin (ul. Chodźki 15)  

Zgłoszona liczba drużyn w turnieju kobiet: 3 (UMCS, UP, WSNS) 

Zgłoszona liczba drużyn w turnieju mężczyzn: 4 (PL, UMCS, UP, KUL) 

Składy drużyn - max. 10 zawodniczek/-ków (w tym rezerwowi) + 1 os. towarzysząca 

System rozgrywek w obu turniejach - jedna grupa "każdy z każdym" 

Zasady gry: mecz 2 x 10 minut z zatrzymywanym czasem gry, a w przypadku remisu 

następuje dogrywka 1 x 5 minut. Przerwa między połowami trwa 5 minut. Każdemu 

zespołowi przysługuje 1 przerwa na żądanie w trakcie całego meczu. Zawodnik,  

który popełnił 4 faule, zostanie o tym poinformowany i musi natychmiast opuścić grę.  

Piąty i każdy kolejny faul drużyny w jednej połowy skutkują rzutami osobistymi 

pokrzywdzonej drużyny. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., a za przegraną 1 pkt.            

Przy równej liczbie punktów o układzie tabeli decydują kolejno: 

- większa liczba zdobytych punktów, 

- wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

- większa liczba zdobytych koszy. 

 

 

Godzina Mecz 

8.00 weryfikacja + rozgrzewka 

8.15 (M) UP - KUL 

9.00 (M) UMCS - PL 

9.45 (K) WSNS - UP 

10.30 (M) KUL - PL 

11.15 (M) UP - UMCS 

12.00 (K) UMCS - WSNS 

12.45 (M) UMCS - KUL 

13.30 (M) PL - UP 

14.15 (K) UP - UMCS 
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4) Pływanie kobiet i mężczyzn  

Organizator: KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Termin: 12.11.2017 r. (niedziela) od godz. 14.00 (weryfikacja + zgłoszenia imienne  

do konkurencji, rozgrzewka od godz. 14.45)  

Miejsce: pływalnia CS-R UP Lublin (ul. Głęboka 31)  

Konkurencje: 50m stylem dowolnym, 50m stylem klasycznym, 50m stylem grzbietowym, 

50m stylem motylkowym, sztafeta 4×50m stylem dowolnym 

 

 

5) Ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn  

Organizator: KU AZS Politechniki Lubelskiej 

Termin: 12.11.2017 r. (niedziela) od godz. 9.00 (weryfikacja i rozgrzewka)  

Miejsce: sala aerobowa CS PL - pok. 135 (ul. Nadbystrzycka 36b) 

Zawody indywidualne - podział na kategorie wagowe wg regulaminu AMP i AMWL  

(kobiety - do/pow. 61,5kg, mężczyźni - do/pow. 75kg) 

Dystans: kobiety/mężczyźni - 1000m 

  

 

6) Tenis stołowy kobiet i mężczyzn  

Organizator: KU AZS Politechniki Lubelskiej 

Termin: 12.11.2017 r. (niedziela) od godz. 11.30 (weryfikacja i rozgrzewka)  

Miejsce: sala sportów walki i tenisa stołowego CS PL - pok. 128 (ul. Nadbystrzycka 36b) 

 

 

7) Biegi przełajowe kobiet i mężczyzn  

Organizator: Klub Uczelniany AZS PSW Biała Podlaska 

Termin: 10.11.2017 r. (piątek) o godz. 12.30 (bieg kobiet) i 12.45 (bieg mężczyzn)  

(godz. 9.00 odjazd autokarów z Lublina - parking między kortami Lubelskiego  

Klubu Tenisowego, a stacją benzynową PKN Orlen, Aleje Zygmuntowskie) 

weryfikacja i rozgrzewka od godz. 11.30)  

Dystans: kobiety / mężczyźni - ok. 1800m / ok. 2500m 

Miejsce: tereny zielone Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 

Podlaskiej (ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska) 
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Uwaga!!! 

W związku ze zmianami organizacyjnymi Finału Ogólnopolskich Igrzysk Studentów I Roku, 

który w tym roku odbędzie się w Lublinie (24-26.11.2017 r.), przedstawiamy wstępne  

limity osobowe jakie będą obowiązywały reprezentację Województwa Lubelskiego  

w w/w zawodach: 

- gry zespołowe - 8 zawodników + trener, 

- biegi przełajowe - 4 najlepszych zawodniczek i 4 najlepszych zawodników, 

- tenis stołowy - 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników, 

- ergometr wioślarski - reprezentacja 6 kobiet i 6 mężczyzn (do ustalenia po zawodach), 

- pływanie - reprezentacja 5 kobiet i 5 mężczyzn (do ustalenia po zawodach). 

 

Wymienione wyżej limity osobowe dla poszczególnych dyscyplin mogą ulec zmianie 

w przypadku rezygnacji ze startu zawodników, którzy wywalczą awans  

do Finału Ogólnopolskich Igrzysk Studentów I Roku. 

 

 

Weryfikacja: 

Przypominamy, że w zawodach mogą uczestniczyć jedynie studenci pierwszego roku 

studiów pierwszego stopnia, po raz pierwszy przyjęci na studia (maturzyści z 2017 roku 

to rocznik 1998, technikum - 1997)!!! 
• przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników w oparciu o listę zbiorczą i dokument 

poświadczający fakt studiowania (legitymacja studencka, certyfikat AZS).  

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie www.azs.lublin.pl w zakładce 

Organizujemy/Lubelska Uniwersjada. 

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

• weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora rozgrywek. 

 

 

Organizator rozgrywek: 

• organizatorem zawodów jest AZS Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego. 

• koordynatorem rozgrywek jest kol. Jakub Kańkowski (jakub.kankowski@azs.lublin.pl,  

tel. 531-925-161). 

 

 

http://www.azs.lublin.pl/
mailto:jakub.kankowski@azs.lublin.pl

