
 

 

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA  

W LEKKIEJ ATLETYCE 2015 
 

Komunikat organizacyjny: 

1. Termin i miejsce: 08.05.2015 r. Stadion AWF Katowice ul. Kościuszki 84, godz. 13.00. 

2. Organizator : Organizacja Środowiskowa AZS w Katowicach, AWF Katowice,  

3. Program zawodów: 
Kobiety: 100m, 200m,400m, 800m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep, 4x100m 
Mężczyźni: 100m, 200m, 400m 1500m, 3000m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep, 
4x100m 

4. Sposób przeprowadzenia zawodów: w biegach na 100m K i M odbędą się eliminacje a 
następnie finały A. Kwalifikacja do finałów wg czasów. W pozostałych konkurencjach 
biegowych odbędą się serie na czas lub od razu finały. W konkurencjach technicznych 
odbędą się od razu finały. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów PZLA. 

5. Zasady uczestnictwa: w zawodach biorą udział studenci szkół wyższych z województwa 
śląskiego posiadający wpis w indeksie na rok 2013/14. Zawodnik ma prawo startu w 
dwóch konkurencjach indywidualnych i w sztafecie. 
Każdy zawodnik musi mieć numer startowy, ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA 
NUMERÓW!!! 

6. Punktacja:  

1) Punktacja drużynowa będzie sumą punktów zdobytych przez uczelnie w poszczególnych 
konkurencjach. Punktacja drużynowa danej konkurencji uzależniona będzie od liczby 
uczelni w niej startujących wg schematu: 1 miejsce 2xN+1 pkt, 2 miejsce 2xN-1 pkt, 3 
miejsce 2xN-2 pkt. itd., (gdzie N oznacza liczbę uczelni startujących w danej 
konkurencji). 

2) W biegach sztafetowych punktowany będzie wynik najwyżej sklasyfikowanej sztafety z 
danej uczelni. 

3) Punktacja drużynowa zostanie przeprowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn. 

4) Do punktacji drużynowej zalicza się starty dwóch najlepszych zawodników z uczelni w 
każdej konkurencji. 

5) Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów. 

6) Konkurencja, którą ukończy mniej niż 3 zawodników nie będzie wliczana do punktacji 
drużynowej. 

7) W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje większa 
liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. (oddzielnie dla kobiet i 
mężczyzn. 

7. Nagrody: Za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymają dyplomy. Za miejsca 1-3 w punktacji 
drużynowej K i M puchary dla Uczelni. 



8. Zasady finansowania: Koszty organizacyjne mistrzostw ponosi Zarząd Środowiskowy 
AZS Katowice. 

9. Zgłoszenia: Zgłoszenia w zawodach dokonuje się za pośrednictwem formularza 
internetowego znajdującego się na stronie internetowej OŚ AZS Katowice lub tutaj  
Zgłoszenia dokonuje opiekun z ramienia uczelni a nie sami zawodnicy.  
Termin przyjmowania zgłoszeń będzie ściśle przestrzegany i upływa dnia 05 maja  o 
godz. 16.00. Po tym terminie formularz zostanie zablokowany.  
Pełny adres formularza: http://www.awf.katowice.pl/uczelnia/sport-
akademicki/formularz-zgloszeniowy-zawodnika-do-amsl-w-lekkiej-atletyce 

W dniu zawodów, na 2 godziny przed ich rozpoczęciem, możliwe będzie dogłoszenie lub 
dokonanie zmiany uczestnika czy wybranej konkurencji - maksymalnie do 5 
osobostartów (mężczyzn i kobiet łącznie).  

Za aktualne badania lekarskie pozwalające brać udział w zawodach lekkoatletycznych 
odpowiadają kierownicy ekip. 

10. Inne: Weryfikacja zawodników odbędzie się na stadionie AWF Katowice ul. Kościuszki 
84 dnia 08.05.2015 w godz. 11.00-12.00. Do weryfikacji konieczna jest legitymacja ISIC 
AZS. 

11. Osoby kontaktowe: dr Bartłomiej Szade AWF Katowice tel. 604 754 244, e-mail: 
b.szade@awf.katowice.pl 
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