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Regulamin Ogólny 

 
I. CELE 

1. Celem Integracyjnego Pucharu Śląska (IPŚ) jest: 

 aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport oraz działalność w 

Akademickim Związku Sportowym, 

 popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku osób z 

niepełnosprawnościami, 

 sprawdzian poziomu sportowego, wyłonienie zdobywców Integracyjnego Pucharu 

Śląska w poszczególnych dyscyplinach sportowych, 

 przegląd pracy sportowo – wychowawczej i organizacyjnej klubów uczelnianych AZS, 

 integracja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport, 

 upowszechnianie i propagowanie sportu osób z niepełnosprawnościami. 

II. ZASADY ORGANIZACJI 

1. Koordynatorem Integracyjnego Pucharu Śląska jest Akademicki Związek Sportowy 

Katowice. 

2. Koordynator może powołać inną jednostkę lub podmiot odpowiedzialny za organizację 

konkretnych zawodów w ramach IPŚ. 

3. Komunikaty organizacyjne poszczególnych zawodów będą publikowane na stronie 

internetowej AZS Katowice, co najmniej 10 dni przez ich terminem. 

4. Planuje się organizację Integracyjnego Pucharu Śląska w następujących dyscyplinach: 

szachy, dart, pływanie, boccia, bowling, bilard. 

5. Poszczególne zawody sportowe przeprowadzone zostaną zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, regulaminami technicznymi dyscyplin oraz w oparciu o przepisy 

poszczególnych polskich związków sportowych. 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W poszczególnych zawodach sportowych mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie 

następujące kryteria: 

 osiągnęły pełnoletność przed dniem rozpoczęcia zawodów, 

 są członkami Akademickiego Związku Sportowego, 

 posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza 

orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów. 
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2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach sportowych jest: 

 dokonanie indywidulanego zgłoszenia poprzez formularz internetowy, z 

potwierdzonymi oświadczeniami o stanie zdrowia i zapoznaniu się z regulaminem IPŚ, 

 posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej ISIC AZS, ITIC AZS lub AZS (w postaci 

elektronicznej lub fizycznej), 

 posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza 

orzecznika ZUS lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów. 

3. W ramach każdej edycji Integracyjnego Pucharu Śląska uczestnik może reprezentować 

w danej dyscyplinie tylko jeden klub uczelniany AZS. 

4. Uczestnictwo w zawodach Integracyjnego Pucharu Śląska jest jednoznaczne z akceptacją 

Regulaminu Ogólnego oraz regulaminu technicznego danej dyscypliny. 

IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator minimum 14 dni przed terminem zawodów przesyła do biura AZS Katowice 

komunikat organizacyjny, w którym podaje: 

 termin zawodów, 

 miejsce zawodów, 

 termin zgłoszeń, 

 bezpośrednie dane kontaktowe. 

2. Na organizatorze zawodów spoczywa obowiązek weryfikacji zgłoszeń uczestników 

(zgodnie z pkt. III.2). 

3. Do obowiązków organizatora w porozumieniu z AZS Katowice należy: 

 rezerwacja obiektów sportowych wraz z zapleczem sanitarnym potrzebnym do 

przeprowadzenia zawodów dla osób z niepełnosprawnością, 

 zabezpieczenie obsługi sędziowskiej, 

 zabezpieczenie obsługi medycznej, 

 przygotowanie komunikatu organizacyjnego, 

 przeprowadzenie zawodów zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny, 

 opracowanie wyników zawodów i przekazanie ich (w wersji edytowalnej) do 48 godzin 

od zakończenia zawodów do biura AZS Katowice, 

 zadbanie o promocję zawodów i AZS Katowice poprzez rozmieszczenie w miejscu 

zawodów materiałów promocyjnych AZS (banerów, flag, itp.). 

V. ODWOŁANIA, PROTESTY i KARY 

1. W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje 

organizator w porozumieniu z sędzią głównym. 
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2. W przypadku naruszenia regulaminu zawodów można składać odwołania do 

Akademickiego Związku Sportowego Katowice w terminie do 7 dni od zakończenia 

imprezy. Protesty rozpatrywane są przez Komisję ds. rozgrywek AZS Katowice. 

VI. DOPING / NARKOTYKI / ALKOHOL 

1. Zakazane jest stosowanie dopingu zgodnie z przepisami polskich związków sportowych. 

2. Wprowadza się zakaz spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków uznanych 

przez prawo za niedozwolone. Zakaz dotyczy wszystkich uczestników Integracyjnego 

Pucharu Śląska (zawodnicy i zawodniczki, trenerzy, kierownicy ekip, organizatorzy, 

sędziowie i inni) w czasie zawodów. 

3. Na wniosek organizatora uczestnicy zawodów muszą wyrazić zgodę na badania 

antydopingowe, badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, narkotyków 

lub innych środków uznanych przez prawo za niedozwolone. Badanie następuje na 

urządzeniu/teście dostarczonym przez organizatora. Odmowa zgody na badania 

równoznaczna jest z pozytywnym wynikiem badania. 

4. Uczestnik zawodów, u którego zostanie wykryte stosowanie dopingu, bycie pod wpływem 

alkoholu (stan nietrzeźwości – powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), 

narkotyków lub innych środków uznanych przez prawo za niedozwolone zostaje uznany 

za nieuprawnionego do startu. W stosunku do niego zostaną zastosowane następujące 

sankcje: 

a) mecze (starty w rozgrywkach indywidualnych) zostaną zweryfikowane jako walkower 

dla przeciwnika (lub indywidualny walkower/anulowanie), 

b) wykluczenie z rozgrywek i zakaz startu w kolejnej edycji Integracyjnego Pucharu Śląska, 

c) podanie do ogólnej wiadomości faktu naruszenia pkt. VI Regulaminu Ogólnego IPŚ, a 

w szczególności przesłanie tej informacji do władz klubu uczelnianego AZS, 

d) obciążenie kosztami ww. badań. 

VII. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Integracyjnego Pucharu Śląska jest 

Akademicki Związek Sportowy Katowice z siedzibą przy ul. Dworcowej 15, 40-012 

Katowice, e-mail: katowice@azs.pl. 

2. Realizując cele organizacji i promocji Integracyjnego Pucharu Śląska, organizator utrwala 

fragmenty zawodów w postaci materiału foto i wideo. Uczestnictwo w Integracyjnym 

Pucharze Śląska jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i publikację 

wizerunku uczestnika na stronie internetowej AZS Katowice oraz stronach powiązanych, 

w mediach społecznościowych należących do organizatora i podmiotów 

współpracujących, a także w mediach informacyjnych i sportowych. 


