
 

 
 

 

Komunikat Akademickich Mistrzostw Śląska 

Sierpień/Wrzesień/Październik 2020 

 

1. 27 sierpnia – Lekka Atletyka – Chorzów, ul. Lompy 10a (stadion MORiS Chorzów). 

Początek zawodów – godz. 14:00. Zgłoszenia do 24 sierpnia poprzez formularz 

internetowy (zobacz). 

Po upływie terminu zgłoszeń formularz rejestracyjny zostanie zablokowany. W dniu 

zawodów możliwe będzie ewentualne dodatkowe zgłoszenie lub zmiana uczestnika czy 

wybranej konkurencji – maksymalnie 2 zmiany osobo-startów (łącznie kobiet i 

mężczyzn) w ramach jednej uczelni. 

Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników w konkurencjach biegowych 

oraz maksymalnie do 4 zawodników w każdej z konkurencji technicznych (tj. skok w 

dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep). Jeden zawodnik ma prawo startu w dwóch 

konkurencjach indywidualnych i w sztafecie. 

Regulamin techniczny AMŚ LA (pobierz). 

2. 5 września – Koszykówka 3x3 – Katowice, ul. Paderewskiego 46A (boiska MOS 

Katowice). Weryfikacja od godz. 10:00. Początek turnieju – godz. 11:00. 

Zgłoszenia drużyn do 2 września na adres katowice@azs.pl. 

3. 13 września – Trójbój Siłowy – Bytom, ul. Składowa 2 (klub CrossBrothers). 

Ważenie zawodniczek i zawodników od godz. 7:00. Początek zawodów godz. 9:00. 

Zgłoszenia do 10 września na adres grzegorzleski@wp.pl.  

4. 19 września – Squash – Katowice, ul. Wiązowa 5 (Squashok). 

Biuro zawodów od godz. 9:00, początek turnieju – godz. 10:00. Wstępne zgłoszenia do 

31 sierpnia na adres katowice@azs.pl.  

Informujemy, iż do zawodów zgłosiło się pięć uczelni: UŚ Katowice, PŚ Gliwice, ŚUM 

Katowice, Akademia WSB, GWSH Katowice, w związku z czym Mistrzostwa się 

odbędą. Do 17 września istnieje możliwość podmiany oraz dogłoszenia 

zawodników/czek. 

5. 20 września – Tenis Stołowy – Katowice, ul. Jagiellońska 28 (sala UŚ). 

Początek turnieju mężczyzn – godz. 9:00, turnieju kobiet – godz. 12:00. 

Rozegrane zostaną wyłącznie turnieje w grze pojedynczej. 

6. 23 września – Wspinaczka Sportowa – wspinaczka na czas – Sosnowiec, ul. 

Narutowicza 51 (Sport Poziom 450). Weryfikacja od godz. 15:30. Początek zawodów 

– godz. 16:30. Zgłoszenia do 18 września na adres katowice@azs.pl.  

 

https://forms.gle/Cemq8ymhHPoL2JACA
https://forms.gle/Cemq8ymhHPoL2JACA
http://www.azs.katowice.pl/images/stories/komunikaty/2019-20/reg_tech/reg_lekkoatletyka.pdf
mailto:katowice@azs.pl


 

7. 26 września – Pływanie – Katowice, ul. Paderewskiego 46A (pływalnia MOS 

Katowice). Rozgrzewka – godz. 9:00 – 9:40. Początek zawodów – godz. 10:00. 

Zgłoszenia do 24 września na adres zawody.jczarnecki@gmail.com.  

Termin skreśleń – do 25 września, godz. 18:00. 

Obowiązuje zgłoszenie z Entry Edytora SPLASH (osoba zgłaszająca uczelnię do 

zawodów zobowiązana jest do wypełnienia wszystkich danych teleadresowych 

zespołu/drużyny (zakładka CLUB) oraz danych zawodnika/zawodniczki wraz z 

wykazem konkurencji). Plik do zgłoszenia można pobrać pod linkiem 

www.azs.katowice.pl/plywanie/ (III edycja zawodów --> Zaproszenie). 

Kontakt ws. zgłoszeń – Jacek Czarnecki, tel. 511 226 685. 

8. 3 października – Ergometr Wioślarski – Katowice, ul. Bankowa 12 (sala w 

Rektoracie UŚ). Weryfikacja i ważenie zawodników od godz. 9:00. Początek zawodów 

godz. 10:00. Zgłoszenia do 30 września na adres katowice@azs.pl.  

9. 10 października – Biegi Przełajowe – Katowicki Park Leśny – parking przy ul. 

Lotnisko (przy autostradzie). Zgłoszenia do 7 października poprzez formularz 

internetowy (zobacz). W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane. Biuro 

zawodów czynne od godziny 9:30. Rozgrzewka od godz. 9:30 do 10:15. Wydawanie 

numerów startowych od godz. 9:30 do 10:00. Można korzystać z własnych numerów 

startowych, o ile nie będą pokrywały się z numerami organizatora. Rozpoczęcie biegu 

kobiet zaplanowano na godzinę 10:30, z kolei mężczyzn tuż po zakończeniu biegu 

kobiet. Organizatorzy nie zapewniają szatni. Kontakt – Bartłomiej Szade, tel. 604 

754 244. 

10. 25 października – Kolarstwo Górskie – Wisła Łabajów – zawody w ramach UPHILL 

MTB STOŻEK 2020. Biuro zawodów zostanie zorganizowane w barze przy dolnej 

stacji kolei linowej Ośrodka Narciarskiego STOŻEK – Wisła, ul. Zjazdowa 11. 

Biuro będzie czynne w godzinach 09:00 – 10:30. Początek wyścigu - godz. 11:30. 

AZS Katowice pokrywa koszty wpisowego każdego uczestnika biorącego udział w 

AMŚ. Pozostałe szczegóły w regulaminie imprezy (zobacz). 

Zapisy elektroniczne do 24.10.2020 r. poprzez formularz internetowy (zobacz). 

 

Uwagi 

Zawody zostaną zorganizowane, jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli. 

Wszystkie powyższe zawody zostaną rozegrane w ramach dokończenia sezonu 2019/2020. 

Wszelkie zmiany w bieżącym komunikacie oraz kalendarzu AMŚ będą publikowane na stronie 

www.azs.katowice.pl. 

http://www.azs.katowice.pl/plywanie/
https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/sport-akademicki/formularz-zgloszeniowy-udzialu-w-amsl-biegi-przelajowe
https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/sport-akademicki/formularz-zgloszeniowy-udzialu-w-amsl-biegi-przelajowe
http://www.azs.katowice.pl/images/stories/komunikaty/2019-20/kolarstwo-gorskie-2e-regulamin.pdf
http://rewosport.pl/
http://www.azs.katowice.pl/

