
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN OGÓLNY 
  

I. CEL IMPREZY 

Celem SILESIADY jest popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród studentów pierwszych lat studiów uczelni 

województwa śląskiego. 

 
II. ORGANIZATOR 

Organizatorem SILESIADY jest Akademicki Związek Sportowy Katowice przy współpracy uczelni, klubów AZS 

i SWFiS. 

 

III. PROGRAM IMPREZY 

SILESIADA rozgrywana będzie w następujących dyscyplinach sportowych: 

1. Biegi przełajowe kobiet i mężczyzn 

2. Ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn 

3. Futsal mężczyzn 

4. Koszykówka kobiet i mężczyzn 

5. Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn 

6. Pływanie kobiet i mężczyzn 

7. Tenis stołowy kobiet i mężczyzn. 

 
IV. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. SILESIADA odbędzie się w dniach 8–10  listopada 2019 r. w następujących obiektach sportowych: 

 hala Politechniki Śląskiej w Gliwicach – ul. Kaszubska 28, 
 sala Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – ul. Bankowa 12, 
 sala Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – ul. Jagiellońska 28, 
 sala SP nr 54 w Katowicach – ul. Wojciecha 9, 
 sala MOS Katowice – ul. Paderewskiego 46A, 
 pływalnia Pałacu Młodzieży w Katowicach – ul. Mikołowska 26, 
 trasa przełajowa w Katowickim Parku Leśnym. 

2. Termin zgłoszeń wstępnych upływa 28.10.2019 r. Zgłoszenia do gier zespołowych otrzymane po tym 

terminie nie będą uwzględniane.  

 
V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W SILESIADZIE mogą uczestniczyć studenci I roku studiów (po raz pierwszy przyjęci na studia), 

2. Zawodnicy startujący w Silesiadzie nie muszą posiadać legitymacji AZS. 

3. W grach zespołowych dana uczelnia może zgłosić dwa zespoły do każdej dyscypliny, w konkurencjach 

indywidualnych uczelnia może zgłosić dowolną liczbę zawodniczek i zawodników. 

4. Uczelnia, która zgłosi się do rozgrywek w grach zespołowych, a w nich nie wystartuje, utraci prawo 

startu w kolejnej edycji SILESIADY. 

 

 

 



 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

1. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z niniejszym Regulaminem, regulaminami technicznymi dyscyplin 

oraz w kwestiach nimi nieuregulowanych – przepisami odpowiednich związków sportowych. 

2. W trakcie trwania zawodów kwestie sporne rozstrzyga przedstawiciel AZS Katowice w porozumieniu 

z sędzią głównym. 

3. Protesty należy składać do AZS Katowice w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Protesty rozpatruje 

Biuro AZS Katowice, a odwołania od jego decyzji rozpatruje Zarząd AZS Katowice. 

4. W przypadku stwierdzenia uczestniczenia w SILESIADZIE zawodnika nieuprawnionego do startu, 

w dyscyplinie indywidualnej zostanie on zdyskwalifikowany, a w dyscyplinie drużynowej zdyskwalifikowana 

zostanie cała drużyna. 

5. Organizator jest zobowiązany do opracowania sprawozdania wraz z wynikami z SILESIADY. Komunikat taki 

zostanie zamieszczony na stronie www.azs.katowice.pl w ciągu 3 dni od zakończenia imprezy. 

6. Prawo udziału w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku przysługuje: 

- w dyscyplinach drużynowych – drużynie, która zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach, a w przypadku jej 

rezygnacji, drużynie kolejnej itd. 

- w dyscyplinach indywidualnych – decyzję o liczbie zawodników awansujących podejmie Biuro AZS 

Katowice po otrzymaniu Regulaminu Ogólnego OFISPR i przeanalizowaniu narzuconych limitów. 

7. Zawodnicy startujący w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zobowiązani są do 

posiadania legitymacji AZS. 

 

http://www.azs.katowice.pl/

