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I. CEL  

1. Celem VIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” jest:  

a) Pozyskanie nowych członków do sekcji sportowych Klubów Uczelnianych AZS 

lubelskich uczelni wyższych. 

b) Promocja Akademickiego Związku Sportowego wśród uczniów szkół średnich 

miasta Lublina oraz Woj. Lubelskiego. 

c) Zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny z zapleczem 

sportowym lubelskich uczelni wyższych. 

d) Zachęcenie uczniów do uczestnictwa w zajęciach sekcji AZS w trakcie studiów. 

e) Promocja Lublina jako największego ośrodka akademickiego wschodniej Polski. 

f) Popularyzacja sportu jako bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu dla 

młodzieży. 

g) Promocja zdrowego i aktywnego stylu  życia. 

h) Podniesienie sprawności sportowej uczniów szkół średnich poprzez rywalizację 

sportową. 

i) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, 

alkoholizmowi i nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się. 

j) Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.  

 

 

II. ORGANIZATOR  

1. Organizatorem VIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj  

w Lublinie!” jest AZS Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego przy 

współudziale Klubów Uczelnianych AZS oraz Studiów Wychowania Fizycznego  

i Sportu uczelni z Lublina. 

2. Sprawami organizacyjno-finansowymi związanymi z VIII edycją rozgrywek z cyklu 

„Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” zajmuje się AZS Klub Środowiskowy 

Woj. Lubelskiego. 

3. Koordynatorem zawodów z ramienia Zarządu AZS KŚ Woj. Lubelskiego jest  

kol. Jakub Kańkowski. 
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III. PROGRAM  

1. Program VIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” 

obejmuje następujące dyscypliny sportowe: 

- halowa piłka nożna kobiet i mężczyzn, 

- koszykówka kobiet i mężczyzn, 

- piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, 

- piłka ręczna kobiet i mężczyzn, 

- tenis stołowy kobiet i mężczyzn (turniej indywidualny), 

- ergometr wioślarski na 500m kobiet i mężczyzn (zawody indywidualne). 

2. Rozgrywki w poszczególnych dyscyplinach zespołowych zakończą się finałem, 

w którym wyłoniony zostanie zwycięzca VIII edycji rozgrywek z cyklu 

„Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” w poszczególnych dyscyplinach. 

3. Rozgrywki odbywać się będą w terminie od 25 do 29 września 2017 roku. 

4. Rozgrywki odbywać się będą według regulaminu ogólnego oraz regulaminów 

technicznych poszczególnych dyscyplin.  

 

IV. SYSTEM ROZGRYWEK  

1. System rozgrywek określa Koordynator VIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u do 

AZS-u. Studiuj w Lublinie!” w porozumieniu z organizatorem danych zawodów. 

2. Rywalizacja odbywa się zgodnie z regulaminem technicznym danej dyscypliny 

i przepisami polskich związków sportowych. 

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje wybranych szkół 

ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny. 

2. Uczestnikiem może być osoba, której wiek zawiera się w przedziale 15 – 20 lat. 

3. Każdy zawodnik / zawodniczka może startować w dowolnej ilości dyscyplin. 

4. Każdy zawodnik / zawodniczka może reprezentować barwy tylko jednej szkoły. 

 

VI. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia do udziału w rozgrywkach przyjmowane będą do dnia 19 września 2017 

roku na adres mailowy jakub.kankowski@azs.lublin.pl lub telefonicznie pod 

numerem 531-925-161 (kol. Jakub Kańkowski). 

2. W trakcie trwania rozgrywek istnieje możliwość uzupełnienia zgłoszenia – 

zgłoszenia nowych zawodników. 

3. Drużyny mogą maksymalnie liczyć odpowiednio: 

- halowa piłka nożna kobiet – 12 zawodniczek 

- halowa piłka nożna mężczyzn – 12 zawodników 

- koszykówka kobiet – 12 zawodniczek 

mailto:jakub.kankowski@azs.lublin.pl
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- koszykówka mężczyzn – 12 zawodników 

- piłka siatkowa mężczyzn – 12 zawodników 

- piłka siatkowa kobiet – 12 zawodniczek 

- piłka ręczna kobiet – 16 zawodniczek 

- piłka ręczna mężczyzn – 16 zawodników 

- tenis stołowy kobiet – 5 zawodniczek 

- tenis stołowy mężczyzn – 5 zawodników 

- ergometr wioślarski na 500m kobiet – brak limitu 

- ergometr wioślarski na 500m mężczyzn – brak limitu 

4. Limity zgłoszeń w poszczególnych dyscyplinach: 

- halowa piłka nożna kobiet – 8 drużyn 

- halowa piłka nożna mężczyzn – 16 drużyn 

- koszykówka kobiet – 8 drużyn 

- koszykówka mężczyzn – 8 drużyn 

- piłka siatkowa mężczyzn – 16 drużyn 

- piłka siatkowa kobiet – 16 drużyn 

- piłka ręczna kobiet – 8 drużyn 

- piłka ręczna mężczyzn – 8 drużyn 

 

VII. WERYFIKACJA 

1. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest: 

a) posiadanie ważnej legitymacji uczniowskiej, 

b) własnoręczne podpisanie oświadczenia uczestnika zawodów znajdującego się na 

druku zgłoszenia ostatecznego szkoły, że: 

- zna Regulamin VIII edycji zawodów z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj  

w Lublinie!” i zobowiązuję się do jego przestrzegania,  

- wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz 

wizerunku w związku z uczestnictwem w VIII edycji zawodów z cyklu „Z UKS-u 

do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” – (wyniki / statystyki oraz zdjęcia / filmy), 

- jego stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w VIII edycji zawodów z cyklu  

„Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!”. 

2. Weryfikacji dokonują osoby wyznaczone przez Koordynatora VIII edycji rozgrywek 

z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” przed rozpoczęciem pierwszego 

meczu danej drużyny. 

3. W przypadku nie spełnienia wymogów zawartych w pkt. 1 weryfikator informuje 

trenera zespołu i zainteresowanego zawodnika, iż nie może on uczestniczyć  

w rozgrywkach. Fakt ten weryfikator odnotowuje w protokole spotkania oraz 

niezwłocznie przekazuje osobie koordynującej rozgrywki w danej dyscyplinie.  
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VIII. TERMINARZ ROZGRYWEK  

1. Szczegółowy kalendarz rozgrywek zostanie ustalony i podany do wiadomości po 

ostatecznym terminie zgłoszeń. 

2. Rozgrywki zaplanowane są w okresie od 25 do 29 września 2017 roku. 

 

IX. ODWOŁANIA I PROTESTY  

1. Wszelkimi sprawami spornymi wynikającymi po zakończeniu zawodów oraz 

rozstrzyganiem pisemnie złożonych protestów zajmuje się Koordynator cyklu 

zawodów „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!”. 

2. Termin składania protestów upływa po trzech dniach od zakończenia danych 

zawodów / meczu. 

3. Od decyzji Koordynatora cyklu zawodów „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj 

w Lublinie!” przysługuje odwołanie do Zarządu AZS KŚ Woj. Lubelskiego. Decyzje 

Zarządu AZS KŚ Woj. Lubelskiego są ostateczne. 

 

X. OBOWIAZKI GOSPODARZY ZAWODÓW – OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH ZAWODY 

1. Przygotowanie obiektu do rozegrania zawodów. 

2. Przygotowanie stanowiska sędziego technicznego (stolikowego) oraz protokołów 

sędziowskich. 

3. Przekazanie zespołom wody dostarczonej przez organizatora. 

4. Promocja i informacja o rozgrywanych zawodach VIII edycji rozgrywek z cyklu  

„Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!”. 

5. Dokonanie wypłaty honorariów oraz ryczałtów za obsługę sędziowską w oparciu  

o zaliczkę pobraną z biura AZS KŚ Woj. Lubelskiego. 

6. Dostarczenie protokołów z zawodów, sprawozdania (opracowanych wyników, zdjęć)  

i rozliczenia finansowego w ciągu 2 dni po zakończeniu rozgrywek w danej 

dyscyplinie do biura AZS KŚ Woj. Lubelskiego.  

 

XI. ZASADY FINANSOWANIA 

1. Koszty związane z organizacją rozgrywek ponosi AZS KŚ Woj. Lubelskiego, zgodnie 

z przyjętym przez Zarząd trybem finansowania. 
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XII. PUNKTACJA 

I. Poza klasyfikacją szkół w poszczególnych dyscyplinach prowadzona będzie 

klasyfikacja całego cyklu zawodów. Do klasyfikacji w ramach zawodów „Z UKS-u 

do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” wlicza się wyniki uzyskane przez szkoły wg 

następujących zasad: 1 miejsce - n+1, 2 miejsce – n-1, 3 miejsce – n-2, 4 miejsce – 

n-3, 5 miejsce – n-4, itd., przy czym „n” to liczba szkół biorących udział 

w VIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!” w danej 

dyscyplinie. 

 

XIII. NAGRODY 

1. W klasyfikacji poszczególnych dyscyplin zwycięskie szkoły otrzymują puchary  

i dyplomy. Najlepsze zespoły / zawodnicy otrzymają medale i nagrody rzeczowe  

z logo naszych zawodów. 

2. Wręczenie pucharów dla najlepszych szkół w poszczególnych dyscyplinach nastąpi 

podczas uroczystej dekoracji, która odbędzie się po zakończeniu rozgrywek w danej 

dyscyplinie. 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE / KARY 

1. Każdy zespół startujący w ramach projektu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj 

w Lublinie!” w grach zespołowych zobowiązany jest do posiadania jednolitych 

strojów sportowych dla wszystkich zawodników z numerami na koszulkach. 

2. Zespół, w którego skład wchodzą zawodnicy nieuprawnieni do startu, zostaje 

zdyskwalifikowany poprzez walkower dla drużyny przeciwnej. 

3. Integralną częścią regulaminu ogólnego są regulaminy techniczne poszczególnych 

dyscyplin ustalane przez Koordynatora cyklu zawodów „Z UKS-u do AZS-u. 

Studiuj w Lublinie!” w porozumieniu z organizatorem danych rozgrywek. 

4. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora 

VIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!”. 

5. Do interpretacji niniejszego regulaminu oraz regulaminów technicznych dyscyplin 

rozgrywanych w ramach VIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u do AZS-u. Studiuj 

w Lublinie!” upoważniony jest Koordynator VIII edycji rozgrywek z cyklu „Z UKS-u 

do AZS-u. Studiuj w Lublinie!”  

 

 

Prezes Zarządu 

AZS Klubu Środowiskowego 

Woj. Lubelskiego 

/-/ 

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński 


