
 

 

 

 

 

 
 

 

 

REGULAMINY TECHNICZNE DYSCYPLIN 

 

KOSZYKÓWKA KOBIET I MĘŻCZYZN 

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do udziału w zawodach maksymalnie 2 drużyny kobiet i maksymalnie 2 drużyny 

mężczyzn. 

2. Skład drużyny może liczyć maksymalnie 10 zawodników. 

3. System rozgrywek: 

 turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”, zwycięży drużyna, która zgromadzi najwięcej 

punktów. 

 czas gry – spotkanie rozgrywane jest w czasie 4x10 min. a w przypadku remisu, następuje dogrywka 1x5 min. 

Czas gry jest ciągły (bez zatrzymywania zegara). Jeżeli przebieg gry tego wymaga sędzia główny może podjąć 

decyzję o zatrzymywaniu zegara w ostatniej minucie gry. Przerwa między połowami trwa 2 min. Każdemu 

zespołowi przysługuje 1 przerwa na żądanie w trakcie całego meczu. Organizator zastrzega możliwość 

skrócenia czasu gry. 

 faule – zawodnik, który popełnił cztery faule zostanie o tym poinformowany i musi natychmiast opuścić grę. 

Piąty i każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie skutkują rzutami osobistymi pokrzywdzonej drużyny. 

4. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt. 

5. O zajętym miejscu decyduje w kolejności:   

 większa liczba zdobytych punktów, 

 wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

 większa liczba zdobytych małych punktów. 

6. Ostateczny system rozgrywek zostanie potwierdzony po zamknięciu zgłoszeń wstępnych. 

 

 

PIŁKA SIATKOWA KOBIET I MĘŻCZYZN 

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do udziału w zawodach maksymalnie 2 drużyny kobiet i maksymalnie 2 drużyny 

mężczyzn. 

2. Skład drużyny może liczyć maksymalnie 10 zawodników. 

3. System rozgrywek: 

 turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”, zwycięży drużyna, która zgromadzi najwięcej 

punktów.  

4. Spotkania toczone będą do 2 wygranych setów rozgrywanych do 15 pkt.  

5. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt. 

6. O zajętym miejscu decyduje w kolejności: 

 większa liczba zdobytych punktów, 

 wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

 większa liczba małych punktów 

7. Ostateczny system rozgrywek zostanie potwierdzony po zamknięciu zgłoszeń wstępnych. 

 

 

 



 

 

FUTSAL MĘŻCZYZN 

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do udziału w zawodach maksymalnie 2 drużyny. 

2. Skład drużyny może liczyć maksymalnie 10 zawodników. 

3. System rozgrywek: 

 turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”, zwycięży drużyna, która zgromadzi najwięcej 

punktów. 

4. Spotkanie rozgrywane jest w czasie 2 x 10 minut. 

5. W meczu bierze udział 4 zawodników w polu oraz bramkarz, zmiany dokonywane są w dowolnej chwili. 

6. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. 

7. Stosuje się kary indywidualne: żółte i czerwone kartki. Zawodnik po otrzymaniu czerwonej kartki zostaje 

wykluczony z meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu 2 minuty, chyba, że wcześniej straci bramkę. Zawodnik ten 

musi pauzować w następnym meczu swojej drużyny. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania sędzia 

wraz z przedstawicielem organizatora może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zawodnika w całym turnieju. 

8. O zajętym miejscu decyduje w kolejności: 

 większa liczba zdobytych punktów, 

 wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

 większa liczba zdobytych bramek. 

9. Ostateczny system rozgrywek zostanie potwierdzony po zamknięciu zgłoszeń wstępnych. 

 

 

BIEGI PRZEŁAJOWE 

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do udziału w zawodach dowolną liczbę zawodników. 

2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Katowickim Parku Leśnym (parking na końcu ul. Lotnisko). 

3. Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych od godz. 11.30 do 12.00. Możliwe jest nadesłanie 

listy zgłoszeń drogą mailową na adres b.szade@awf.katowice.pl do dnia poprzedzającego zawody. 

4. Rozpoczęcie biegu kobiet zaplanowano na godzinę 12.00, bieg mężczyzn obędzie się zaraz po zakończeniu 

konkurencji żeńskiej. 

5. Długość trasy wynosi ok. 2000 m dla kobiet i ok. 3100 m dla mężczyzn. Trasa jest wyznaczona ścieżkami 

asfaltowymi oraz szutrowymi wokół stawów w Katowickim Parku Leśnym. Ukształtowanie trasy jest urozmaicone. 

6. Dokładna lokalizacja i przebieg trasy opublikowane będą na stronie www.azs.katowice.pl. 

7. Osobą odpowiedzialną za organizację zawodów jest Bartłomiej Szade (tel. 601 962 962). 

 

 

ERGOMETR WIOŚLARSKI 

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do udziału w zawodach dowolną liczbę zawodników. 

2. Zgłoszenia i ważenie zawodników odbędą się na miejscu w dniu zawodów. 

3. Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 1000 m w kategoriach: 

 KA - kobiety 

 KL - kobiety (do 61 kg) 

 MA - mężczyźni 

 ML - mężczyźni (do 75 kg). 

4. Kolejność startu ustala Komisja Sędziowska. 

5. O kolejności zajętych miejsc decyduje czas uzyskany przez zawodnika. 

6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników takiego samego czasu o zajętym miejscu decyduje 

dogrywka na dystansie 500 m (dotyczy zainteresowanych). 

7. W przypadku przerwania biegu przed jego końcem z przyczyn obiektywnych (np. awaria ergometru), zawodnik 

ma prawo do powtórzenia biegu na dystansie 1000 m. 
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PŁYWANIE 

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do udziału w zawodach dowolną liczbę zawodników. 

2. Obowiązuje zgłoszenie w programie Entry Editor SPLASH. Wygenerowany plik należy przesłać na adres poczty e-

mail: zawody.jczarnecki@gmail.com do dnia 8.11.2018 r. do godz. 18.00. Instrukcja zgłoszeń online dostępna 

będzie na stronie www.azs.katowice.pl. Po opublikowaniu na stronie AZS Katowice list zgłoszonych zawodników 

zmiany mogą być dokonane wyłącznie na miejscu zawodów do godz. 8.30 i dotyczyć mogą jedynie: wycofania 

zawodnika z konkurencji lub wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego 

reprezentanta tej samej uczelni. 

3. Zawody przeprowadzone będą w następujących konkurencjach: 

 50 m stylem dowolnym, 

 50 m stylem klasycznym, 

 50 m stylem grzbietowym, 

 50 m stylem motylkowym, 

 4 x 50 m stylem dowolnym, 

4. Jedna zawodniczka / jeden zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie. 

5. O zajętym miejscu decyduje czas. 

 

 

TENIS STOŁOWY 

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do udziału w zawodach dowolną liczbę zawodników. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu w dniu zawodów. 

3. System rozgrywek będzie uzależniony od liczby zgłoszeń.  
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