AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA W ŁODZI

REGULAMIN OGÓLNY
Rok akademicki 2016/2017

REGULAMIN OGÓLNY
I.

CEL
Celem Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego (zwanymi dalej AMWŁ) jest:
1. przegląd pracy sportowo-wychowawczej i organizacyjnej Klubów Uczelnianych AZS
oraz Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu uczelni województwa łódzkiego;
2. sprawdzenie poziomu
sportowego
oraz
wyłonienie Akademickiego Mistrza
Województwa Łódzkiego w poszczególnych dyscyplinach oraz punktacji generalnej;
3. popularyzacja sportu wśród młodzieży akademickiej.
4. integracja młodzieży akademickiej poprzez sport.
5. wyłonienie półfinalistów Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach: futsal
mężczyzn, koszykówka mężczyzn, piłka siatkowa kobiet, piłka siatkowa mężczyzn,
piłka nożna mężczyzn, siatkówka plażowa kobiet, siatkówka plażowa mężczyzn.

II.

ORGANIZATOR
Organizatorem AMWŁ jest Akademicki Związek Sportowy w Łodzi przy współudziale
Klubów Uczelnianych AZS oraz Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu uczelni
województwa łódzkiego.
Nad rozgrywkami kontrolę sprawuje Koordynator ds.UKF AZS Łódź.
adres poczty elektronicznej: ukf@azs.lodz.pl
strona internetowa: www.azs.lodz.pl

III.

PROGRAM
1.

AMWŁ podzielone są na:
a). Rozgrywki w dyscyplinach drużynowych, które są równocześnie eliminacjami do
półfinałów Akademickich Mistrzostw Polski (zwane dalej Eliminacjami AMP):

futsal mężczyzn,

koszykówka mężczyzn,

piłka siatkowa kobiet,

piłka siatkowa mężczyzn,

piłka nożna mężczyzn,

siatkówka plażowa kobiet,

siatkówka plażowa mężczyzn,
b).





















Rozgrywki w pozostałych dyscyplinach:
badminton K i M,
biegi przełajowe K i M,
brydż sportowy,
ergometr wioślarski K i M,
futsal K,
judo K i M,
kolarstwo górskie K i M,
koszykówka K,
lekka atletyka K i M,
narciarstwo K i M,
piłka ręczna K i M,
pływanie K i M,
squash K i M,
snowboard K i M,
szachy,
tenis K i M,
tenis stołowy K i M,
trójbój siłowy K i M,
wspinaczka sportowa K i M.
dodatkowe dyscypliny w miarę możliwości
jeździectwo, karate i inne.
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rozegrania

np.

armwrestling,

2.
3.
IV.

Rozgrywki muszą zostać zakończone do dnia 30.06.2017 roku.
Rozgrywki odbywają się według kalendarza, regulaminu ogólnego oraz regulaminów
technicznych poszczególnych dyscyplin.
SYSTEM ROZGRYWEK

1.
2.
3.
V.

System rozgrywek powinien być zgodny ze specyfiką dyscypliny i przepisami polskich
związków sportowych.
W grach zespołowych system rozgrywek zgodny jest z regulaminem technicznym
danej dyscypliny i uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.
Rozgrywki odbywają się jeżeli zgłoszą się co najmniej dwie drużyny z różnych uczelni.
ZASADY UCZESTNICTWA

1.
2.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć studenci wszystkich uczelni województwa
łódzkiego, przy których funkcjonują zarejestrowane Kluby Uczelniane AZS.
W rozgrywkach uczestniczyć mogą:
a) studenci, niezależnie od toku studiów;
b) etatowi pracownicy uczelni - absolwenci szkół wyższych posiadający co najmniej
tytuł zawodowy magistra - zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o
pracę, minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywek
c) absolwenci, którzy zakończyli studia w roku akademickim 2016/2017 - do końca
tego roku akademickiego (dotyczy absolwentów, których ostatni semestr nauki
rozpoczął się w roku akademickim 2016/2017)

W Eliminacjach AMP obowiązuje dodatkowe ograniczenie uczestnictwa:
d) W rozgrywkach mogą startować studenci do 28. roku życia oraz uczestnicy studiów
doktoranckich (bez ograniczenia wieku).
e) W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć tzw. wolni słuchacze oraz uczestnicy studiów
podyplomowych.
3.
4.
5.
VI.

Każdy zawodnik (zawodniczka) może startować w dowolnej liczbie dyscyplin w ramach
AMWŁ.
Każdy zawodnik (zawodniczka), w danej dyscyplinie może reprezentować barwy tylko
jednej uczelni w danym sezonie.
Każdy zawodnik odpowiada za stan swojego zdrowia.
ZGŁOSZENIA

1.
VII.
1.

2.
3.

Zgłoszenia do udziału w rozgrywkach następują zgodnie z informacjami zawartymi w
komunikatach umieszczonych na stronie internetowej.
WERYFIKACJA
Każdy uczestnik AMWŁ powinien posiadać przy sobie ważną legitymację AZS
oraz ważną legitymację studencką (lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu-dotyczy
pracowników uczelni). Organizator rozgrywek ma prawo sprawdzić ważność
dokumentów zawodników przed rozpoczęciem rozgrywek.
W Eliminacjach AMP w czasie trwania zawodów opiekun drużyny zobowiązany jest do
przedstawienia - na życzenie opiekuna drużyny przeciwnej - dokumentów
uprawniających zawodników do brania w nich udziału.
Brak odpowiednich dokumentów Sędzia Główny ma obowiązek odnotować w protokole
zawodów. Fakt ten będzie później rozpatrywany przez Koordynatora ds.UKF AZS Łódź.

VIII. TERMINARZ ROZGRYWEK
1.
2.

W dyscyplinach indywidualnych terminarze rozgrywania poszczególnych zawodów
zostaną podane do wiadomości i umieszczone na stronie www.azs.lodz.pl po
zatwierdzeniu niniejszego regulaminu przez Prezydium AZS Łódź.
Terminarz rozgrywek Eliminacji AMP zostanie podany do wiadomości i umieszczony na
stronie www.azs.lodz.pl po ustaleniach z trenerami sekcji oraz po zatwierdzeniu
niniejszego regulaminu przez Prezydium AZS Łódź.
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IX.

ODWOŁANIA I PROTESTY
1.
2.
3.
4.

X.

Wszelkimi sprawami wynikającymi z protokołów zawodów oraz rozstrzyganiem
pisemnie złożonych protestów zajmuje się Koordynator ds.UKF AZS Łódź.
Termin składania protestów, upływa po trzech dniach od zakończenia danych
zawodów, a odpowiedź Koordynatora musi nastąpić w terminie 14 dni od daty
wpłynięcia protestu.
Od decyzji Koordynatora ds.UKF AZS Łódź, przysługuje odwołanie do Prezydium AZS
Łódź. Decyzje Prezydium AZS Łódź są ostateczne.
W przypadku wniesienia protestu wpłaca się kaucję w wysokości 200zł. Opłata
zostanie zwrócona w całości w przypadku rozstrzygnięcia protestu na korzyść
wnoszącego.
PRZEŁOŻENIA ZAWODÓW

1.
2.
XI.

Przełożenie meczu w rozgrywkach ligowych może odbyć się za obustronną zgodą
zainteresowanych zespołów oraz akceptacją organizatora danej dyscypliny. Fakt ten
musi być przekazany do Koordynatora ds.UKF drogą e-mail.
Przełożenie zawodów może się odbyć nie później niż 7 dni przed wyznaczonym
pierwotnie terminem ich rozegrania.
OBOWIĄZKI GOSPODARZY MECZÓW

1.
2.
3.
4.
XII.
1.
2.
3.
4.

XIII.
1.
2.
3.
4.

XIV.
1.

Przygotowanie obiektu do rozegrania zawodów.
Przygotowanie stanowiska sędziego technicznego (stolikowego) oraz materiałów do
prowadzenia protokołu sędziowskiego.
Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy.
Zapewnienie protokołu meczowego – do pobrania ze strony www.azs.lodz.pl
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA DANEJ DYSCYPLINY
Zapewnienie obsługi sędziowskiej w porozumieniu z AZS Łódź.
Promocja i informacja o rozgrywanych zawodach.
Przekazanie do Koordynatora UKF drogą e-mail wyników końcowych rozgrywek
najpóźniej dzień po zakończeniu zawodów.
Dostarczenie protokołów, co najmniej 10-ciu zdjęć z zawodów i rozliczenia
finansowego w terminie nie późniejszym niż 5 dni po ich zakończeniu do biura AZS
Łódź.
ZASADY FINANSOWANIA
Koszty związane z organizacją rozgrywek ponosi AZS Łódź.
Koszty wynajmu obiektów w rozrywkach w formie ligi pokrywa gospodarz zawodów.
Kluby Uczelniane AZS będące organizatorami poszczególnych turniejów poczynią
starania w celu pozyskania środków finansowych na reklamę i upominki dla
uczestników.
Wypłaty honorariów oraz ryczałtów za obsługę sędziowską, medyczną i techniczną są
dokonywane w AZS Łódź po uprzednim przedstawieniu niezbędnych dokumentów
przez organizatora danej dyscypliny.
PUNKTACJA GENERALNA AMWŁ
Do punktacji generalnej wlicza się wyniki uzyskane przez uczelnie we wszystkich
dyscyplinach według następujących zasad:
1. miejsce – n+1 pkt.,
2. miejsce – n-1 pkt.,
3. miejsce – n-2 pkt.,
4. miejsce – n-3 pkt.,
5. miejsce – n-4 pkt.,
6. miejsce – n-5 pkt., itd.
gdzie „n” oznacza liczbę startujących drużyn (uczelni) w danej dyscyplinie.

2.

Do punktacji generalnej wlicza się wyniki
reprezentanci co najmniej 3 uczelni.
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z

dyscyplin, w

których

startowali

3.
4.
XV.

W przypadku uzyskania w punktacji generalnej AMWŁ przez dwie lub więcej uczelni
jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc,
następnie drugich, trzecich, itd.
Punkty z poszczególnych dyscyplin będą sumowane do punktacji generalnej, poza
dyscyplinami, które w danym roku akademickim zostały rozegrane po raz pierwszy.
NAGRODY

1.
2.

XVI.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Zwycięzcy otrzymują dyplomy i medale oraz w miarę możliwości organizatora
dodatkowe upominki.
W klasyfikacji generalnej zwycięskie uczelnie (KU AZS) otrzymują puchary na
Podsumowaniu Sezonu zorganizowanym pod koniec roku kalendarzowego 2017.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy zespół startujący w AMWŁ w grach zespołowych zobowiązany jest do posiadania
jednolitych strojów sportowych lub znaczników dla wszystkich zawodników, z
numerami na koszulkach.
Zespół, w którego skład wchodzą zawodnicy nieuprawnieni do startu, zostaje
zdyskwalifikowany poprzez walkower dla drużyny przeciwnej. W dyscyplinach
indywidualnych następuje indywidualna dyskwalifikacja zawodnika, której długość
określa Koordynator ds.UKF AZS Łódź.
W stosunku do trenera ekipy, której zostanie udowodnione świadome wprowadzanie
do reprezentacji uczelni zawodnika nieuprawnionego do startu, AZS Łódź wystąpi do
władz uczelni o wyciągnięcie sankcji służbowych.
W przypadku skandalicznego zachowania zawodnika/trenera/osoby towarzyszącej
drużynie, Koordynator ds.UKF może skierować sprawę do Prezydium AZS Łódź o
dodatkowe ukaranie np. odsunięcie danej osoby/drużyny od udziału w następnych
rozgrywkach/meczach drużyny (dodatkowa kara nie traci ważności wraz z końcem
sezonu akademickiego – obowiązuje także w następnym sezonie aż do jej ustalonego
zakończenia).
Wszyscy zawodnicy startujący w ramach AMWŁ powinni posiadać ważne legitymacje
AZS co jest równoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia NNW.
Pozostałe sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą według
regulaminów technicznych dyscyplin rozgrywanych w ramach AMWŁ.
Regulamin Ogólny AMWŁ zatwierdza Prezydium AZS Łódź.
Integralną częścią regulaminu ogólnego są regulaminy techniczne poszczególnych
dyscyplin ustalane przez Koordynatora ds.UKF w porozumieniu z organizatorem
danych rozgrywek.
Do interpretacji niniejszego regulaminu oraz regulaminów technicznych dyscyplin
rozgrywanych w ramach AMWŁ upoważniony jest Koordynator ds.UKF AZS Łódź oraz
Prezydium AZS Łódź.
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