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Zmiany związane z przełożeniem większości rozgrywek na jesień 2020 r. 
 
 
2.4 
37. Akademickie Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane w sezonie 2019/2020. Terminy rozgrywania poszczególnych zawodów oraz 
ich organizatorzy zostają zatwierdzeni przez Zarząd Główny AZS, a informacja zostaje podana do wiadomości na oficjalnej stronie 
internetowej AMP: www.ampy.pl. 
 
2.5 
Koordynatorem rozgrywek AMP w sezonie 2019/2020 jest kierownik działu sportu powszechnego w biurze Zarządu Głównego AZS.  
 
2.11  
Liczbę uczelni z danego środowiska mających prawo udziału w rozgrywkach półfinałowych dyscyplin rozgrywanych od poziomu 
rozgrywek środowiskowych (futsal M, koszykówka M, piłka nożna M, piłka siatkowa K i M, siatkówka plażowa  
K i M) określa Koordynator AMP na podstawie liczby uczelni startujących w rozgrywkach środowiskowych w roku poprzedzającym 
bieżącą edycję AMP. Awans do rozgrywek półfinałowych następuje na podstawie wyników rozgrywek środowiskowych 
przeprowadzanych w bieżącym roku akademickim. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rozgrywek eliminacyjnych OŚ 
AZS mają prawo wskazać awansujące zespoły. Jeżeli na etapie rozgrywek środowiskowych OŚ AZS poinformuje Koordynatora AMP 
o braku zainteresowania wykorzystaniem puli miejsc przysługujących jej w półfinałach, to prawo startu uzyskuje najwyżej 
sklasyfikowana w rankingu dyscypliny uczelnia z tej strefy, która w rozgrywkach środowiskowych zajęła pierwsze, nie dające awansu 
miejsce. Jeżeli niewykorzystanych miejsc jest więcej (lub najwyżej sklasyfikowana uczelnia nie wyraża chęci gry), to prawo startu 
uzyskują kolejne uczelnie z rankingu (w kolejności zajętych miejsc). W przypadku braku takich uczelni prawo startu uzyskuje zespół 
ze środowiska, którego przedstawiciel zajmuje najwyższe miejsce w rankingu danej dyscypliny. 
 
2.21 
Akademickie Mistrzostwa Polski w sezonie 2019/2020 zostaną rozegrane w następujących dyscyplinach: 

Tabela z wykazem 
Dodatkowo jako dyscypliny pokazowe zostaną rozegrane: Unihokej, Piłka nożna kobiet oraz Koszykówka 3x3. 

 

3.1   
W Akademickich Mistrzostwach Polski 2019/2020 mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną przynależność klubową, 
zgłoszeni przez Klub AZS działający na uczelni, którą reprezentują, w tym: 

a) studenci (osoby urodzone po 30.09.1991 r.), którzy posiadają/li status studenta w roku akademickim 2019/2020, 
b) uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku), którzy posiadają/li status studenta w roku akademickim 

2019/2020, 
d) absolwenci (osoby urodzone po 30.09.1991 r.), którzy zakończyli studia w roku akademickim 2019/2020 - do końca tego 

roku akademickiego (dotyczy absolwentów, których ostatni semestr nauki rozpoczął się w roku akademickim 2019/2020). 
 
3.3 
Warunkiem dopuszczenia do AMP jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów dokumentów: 

b) certyfikat przynależności akademickiej, według wzoru na sezon 2019/2020, wygenerowany w systemie e-Madzia, 
odpowiedni dla poszczególnych grup uczestników AMP (student / pracownik), w przypadku niemożności uzyskania 
potwierdzenia statusu studenta na druku certyfikatu należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie z uczelni 
potwierdzające ten status. 

 
13.1 
Zespół (reprezentacja uczelni), który podczas turnieju dyscyplin rozgrywanych w formule zespołowej (zgodnie z wykazem  
w pkt. X.10.4.b) oddał mecz walkowerem: 
ponosi karę finansową w wysokości 500 zł za każdy oddany walkowerem mecz (wpłata tytułem „kara regulaminowa” na konto biura 
ZG AZS; w przypadku nieuregulowania płatności do zakończenia edycji tj. do 15.12.2020 r. dana reprezentacja uczelni nie zostanie 
dopuszczona do AMP w danej dyscyplinie w kolejnym roku rozgrywek), 
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13.2 
Reprezentacja uczelni, w której zawodnik / zawodniczka, załoga, sztafeta nie stawiła się na start mimo wcześniejszego zgłoszenia, 
ponosi karę finansową w wysokości 50 zł zakażdy stwierdzony przypadek (wpłata tytułem „kara regulaminowa” na konto biura ZG 
AZS). W razie nieuregulowania płatności do zakończenia edycji (tj. do 15.12.2020 r.) cała reprezentacja danej uczelni nie zostanie 
dopuszczona do AMP w danej dyscyplinie w kolejnym roku rozgrywek. 
 
17.1 
W 37. Akademickich Mistrzostwach Polski rozgrywanych w sezonie 2019/2020 obowiązują dokumenty wygenerowane przez 
elektroniczny system zgłoszeń (www.e-madzia.pl): 

a) Certyfikat przynależności akademickiej 2019/2020 odpowiedni dla poszczególnych grup uczestników Akademickich 
Mistrzostw Polski (student / pracownik). Certyfikat przynależności akademickiej jest ważny od daty wystawienia do 
końca sezonu 2019/2020. Certyfikat automatycznie traci swoją ważność w momencie utraty statusu studenta, 
uczestnika studiów doktoranckich lub pracownika uczelni, 

b) Zgłoszenie wstępne do AMP 2019/2020 (tylko w formie elektronicznej), 
c) Zgłoszenie ostateczne do AMP 2019/2020, 
d) Komunikat organizacyjny nr 1, 
e) Komunikat organizacyjny nr 2. 

 
 
 

Pozostałe: 
 
8.4 
Dokonanie zgłoszenia wstępnego po terminie określonym w komunikacie nr 1 jest możliwe wyłącznie po poinformowaniu 
Koordynatora AMP i uiszczeniu opłaty regulaminowej w terminie do 40 h po terminie pierwotnym* - wpłata tytułem „opłata 
regulaminowa” (decyduje data wpływu informacji do Koordynatora AMP oraz pieniędzy na konto biura ZG AZS). 
 
* zgodnie z zasadami zgłoszenia ostatecznego po terminie - https://ampy.pl/e-madzia/zgloszenie-po-terminie 
 
9.2 
Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej można składać odwołania do Komisji Odwoławczej Rady Upowszechniania KF ZG AZS (zwanej 
dalej Komisją Odwoławczą) w terminie 3 dni od zakończenia zawodów (decyduje data wpłynięcia do Biura Zarządu Głównego AZS). 
W przypadku naruszenia regulaminu zawodów w tym samym trybie można składać protesty. 
9.7 
Od decyzji Komisji Odwoławczej przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego AZS w terminie 3 dni od daty wydania decyzji 
(obowiązuje procedura opisana w pkt. IX.9.3). 
 
 

Zmiana w załącznikach 1 i 1a (Schematy rozgrywek) 

 
Dodatkowy zapis w brzmieniu 
 
„Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną i zagrożenie w postaci niedokończenia zawodów Koordynator rozgrywek  
w porozumieniu z Weryfikatorem zawodów i z Organizatorem mogą podjąć decyzję o przyspieszeniu turnieju i zmianach czasowych 
w rozgrywaniu poszczególnych turniejów.” 
 
 


