
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNY 
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I. CEL 

1. Celem Akademickich Mistrzostw Śląska jest: 

 popularyzacja sportu wśród społeczności akademickiej, 

 sprawdzian poziomu sportowego oraz wyłonienie mistrza według jednolitego systemu 

rozgrywek, 

 przegląd pracy sportowo – wychowawczej i organizacyjnej Klubów Uczelnianych i 

SWFiS. 

2. Akademickie Mistrzostwa Śląska powinny być rozegrane do dnia 30.06.2019 r. 

II. WYKAZD DYSCYPLIN OBJĘTYCH WSPÓŁZAWODNICTWEM 

 Aerobik Sportowy 

 Badminton 

 Biegi przełajowe kobiet 

 Biegi przełajowe mężczyzn 

 Brydż sportowy 

 Dart  

 Ergometr wioślarski kobiet 

 Ergometr wioślarski mężczyzn 

 Futsal kobiet 

 Futsal mężczyzn 

 Judo kobiet 

 Judo mężczyzn 

 Kolarstwo górskie kobiet 

 Kolarstwo górskie mężczyzn  

 Koszykówka kobiet 

 Koszykówka mężczyzn 

 Lekkoatletyka kobiet 

 Lekkoatletyka mężczyzn 

 Narciarstwo kobiet 

 Narciarstwo mężczyzn 

 Piłka nożna 

 Piłka ręczna mężczyzn 

 Piłka ręczna kobiet 

 Piłka siatkowa kobiet 

 Piłka siatkowa mężczyzn 

 Pływanie kobiet 

 Pływanie mężczyzn 

 Siatkówka plażowa kobiet 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Siatkówka plażowa mężczyzn 

 Snowboard kobiet 

 Snowboard mężczyzn  

 Squash  

 Streetbasket kobiet 

 Streetbasket mężczyzn 

 Szachy  

 Tenis stołowy kobiet 

 Tenis stołowy mężczyzn 

 Tenis kobiet 

 Tenis mężczyzn 

 Trójbój siłowy 

 Windsurfing 

 Wspinaczka sportowa mężczyzn 

 Wspinaczka sportowa kobiet 

 Wyciskanie sztangi leżąc 

 Żeglarstwo 

III. ZASADY ORGANIZACJI AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 

1. Koordynatorem cyklu Akademickich Mistrzostw Śląska jest Akademicki Związek 

Sportowy Katowice. 

2. Zawody w windsurfingu odbędą się wyłącznie, jeśli w wyznaczonym przez Organizatora 

terminie zadeklaruje w nich start minimum 5 uczelni. 

3. W grach zespołowych podziału na grupy dokonuje się podczas losowania w biurze AZS 

Katowice, przy zachowaniu zasady rozstawienia pierwszych 4 zespołów ubiegłorocznej ligi 

(I i IV zespół grupa A, II i III zespół grupa B). 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W Akademickich Mistrzostwach Śląska mogą uczestniczyć członkowie klubów 

uczelnianych AZS uczelni wyższych woj. śląskiego, bez względu na inną przynależność 

klubową: 

 studenci, 

 słuchacze dziennych studiów doktoranckich, 

 pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych,  

 absolwenci – do końca ostatniego roku akademickiego wpisanego do indeksu. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest przedłożenie Organizatorowi następujących dokumentów: 

 zgłoszenie ostateczne (wg obowiązującego wzoru), opieczętowane przez klub AZS, 

podpisane przez przedstawiciela klubu AZS i trenera / kierownika wraz z podpisanymi 

oświadczeniami o stanie zdrowia zawodników, 

 

 



 

 

 

 

 

 świadectwo lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach – w przypadku 

dyscyplin: judo, trójbój siłowy, wyciskanie sztangi leżąc, 

 legitymacja studencka lub służbowa w przypadku pracownika uczelni wyższej, 

 ważna legitymacja AZS z opłaconymi na bieżąco składkami. 

3. W ramach każdej edycji Akademickich Mistrzostw Śląska uczestnik może reprezentować 

w danej dyscyplinie tylko jedną uczelnię. 

V. 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 Akademickich 

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

sędziowie i inni) w czasie zawodów. 

3. Na wniosek Organizatora uczestnicy Mistrzostw 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 Mistrzostw, 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 Akademickich Mistrzostw 

Śląska, 

c) zgłoszenie wniosku o stosowną karę do Sądu Koleżeńskiego AZS Katowice, 

d) podanie do ogólnej wiadomości faktu naruszenia pkt. V Regulaminu Ogólnego AMŚ, a 

w szczególności przesłanie tej informacji do władz uczelni, 

e) obciążenie kosztami ww. badań. 

VI. ODWOŁANIA I PROTESTY 

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

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym. 

2. W przypadku naruszenia Regulaminu zawodów można składać odwołania do 

Akademickiego Związku Sportowego Katowice w terminie do 7 dni od zakończenia 

imprezy. 

3. Protesty rozpatrywane są przez komisję ds. rozgrywek Zarządu AZS Katowice. 

 

 



 

 

 

 

VII. KLASYFIKACJA GENERALNA 

1. W poszczególnych dyscyplinach punktuje się według zasady: 

 za 1 miejsce n + 1 

 za 2 miejsce n – 1 

 za 3 miejsce n – 2 

 itd., gdzie „n” oznacza liczbę uczelni biorących udział w mistrzostwach. 

2. Do punktacji generalnej wlicza się punkty (wg pkt. VII.1) zdobyte przez klub we 

wszystkich startach, w przypadku gdy udział wezmą w danej dyscyplinie sportu minimum 

trzy uczelnie. 

3. O kolejności miejsc w punktacji generalnej decyduje suma punktów uzyskanych przez 

uczelnię. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w ogólnej punktacji przez 

dwie lub więcej uczelni, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc w 

poszczególnych dyscyplinach, następnie II, III itd. 

4. Dodatkowo utworzona będzie klasyfikacja generalna klubów uczelnianych uczelni 

niepublicznych. W klasyfikacji zastosowanie mają pkt. VI.1, 2, 3. 

5. Poza klasyfikacją punktową, kluby sklasyfikowane zostaną wg drugiej równorzędnej 

klasyfikacji medalowej. O kolejności miejsc w punktacji medalowej decyduje w kolejności: 

większa liczba pierwszych, drugich a następnie trzecich miejsc.  

 

VIII.  UWAGI TECHNICZNE 

1. Zasady organizacji imprez sportowych w ramach Akademickich Mistrzostw Śląska 

reguluje dokument o tej samej nazwie, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zawodów lub wyznaczony przez niego przedstawiciel (np. sędzia główny 

zawodów) zobowiązany jest do zweryfikowania dokumentów uprawniających zawodników 

do startu (zgodnie z pkt IV.2). 

3. Komunikaty organizacyjne poszczególnych zawodów powinny zostać opublikowane na 

stronie www.azs.katowice.pl, co najmniej 10 dni przez ich terminem. 

4. Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z niniejszym Regulaminem, Regulaminami 

Technicznymi poszczególnych dyscyplin oraz w oparciu o przepisy poszczególnych 

Polskich Związków Sportowych. 

IX. UWAGI KOŃCOWE 

1. Sankcje w wypadku stwierdzenia udziału w rozgrywkach nieuprawnionego zawodnika: 

 zespół ukarany zostaje odebraniem punktów (walkowerem) 

 informacja o ww. postępowaniu przekazana zostanie władzom uczelni, której barwy 

zawodnik reprezentował. 

2. W przypadku wycofania się zespołu zgłoszonego do rozgrywek Akademickich Mistrzostw 

Śląska Klub Uczelniany AZS zostanie obciążony karą finansową (500,00 zł). 

 

 



 

 

 

 

 

3. W przypadku oddania przez Klub Uczelniany AZS meczu walkowerem, bez uprzedniego 

poinformowania Biura AZS Katowice (z 3-dniowym wyprzedzeniem), zostanie on ukarany 

karą finansową (100,00 zł). 

4. We wszystkich sportach drużynowych prowadzonych w formie ligi, dwa turnieje oddane 

przez zespół walkowerem będą skutkowały wykluczeniem drużyny z rozgrywek. 


