
 

 

 

 
Akademickie Mistrzostwa Śląska – zmiany na sezon 2022/2023 

 
Zmiana w Regulaminie Ogólnym AMŚ – pkt. VII.3 
Stare brzmienie: „W poszczególnych dyscyplinach AMŚ zawody zaliczane będą do klasyfikacji 
generalnej, jeżeli weźmie w nich udział i zostanie sklasyfikowanych minimum trzy kluby 
uczelniane AZS.” 
Nowe brzmienie: „W poszczególnych dyscyplinach AMŚ zawody zaliczane będą do klasyfikacji 
generalnej, jeżeli wezmą w nich udział i zostaną sklasyfikowane minimum dwa kluby 
uczelniane AZS.” 
 
Nowe dyscypliny w programie AMŚ: 

 piłka nożna kobiet, 

 strzelectwo sportowe (konkurencje – pistolet pneumatyczny, karabin pneumatyczny), 

 unihokej. 
 
Zmiana liczby edycji AMŚ 
Pływanie – zmniejszenie liczby edycji z 3 do 2. 
Squash – zmniejszenie liczby edycji z 2 do 1. 
 
Uregulowanie zasad dot. zgłoszeń do poszczególnych zawodów AMŚ 
Dyscypliny indywidualne – zgłoszenia przed zawodami wyłącznie poprzez formularz 
internetowy, w terminie wskazanym w komunikacie. Po zamknięciu zgłoszeń – weryfikacja 
uczestników w biurze AZS Katowice na podstawie zgłoszeń. Brak możliwości dogłoszeń w dniu 
zawodów – dopuszczalne wyłącznie podmiany uczestników w liczbie określonej w regulaminie 
technicznym dyscypliny. Podmienieni uczestnicy muszą być przygotowani do pełnej 
weryfikacji w dniu zawodów; 
Dyscypliny drużynowe – skład drużyny należy przesłać mailowo, przed każdym turniejem, do 
biura AZS Katowice, w terminie wskazanym w komunikacie (zazwyczaj będą to 2 dni przed 
turniejem). Wstępna weryfikacja uczestników w biurze AZS Katowice na podstawie zgłoszeń. 
Brak możliwości dogłoszeń w dniu zawodów – dopuszczalne wyłącznie podmiany uczestników 
w liczbie określonej w regulaminie technicznym dyscypliny. Podmienieni uczestnicy muszą być 
przygotowani do pełnej weryfikacji w dniu zawodów. 
UWAGA! Zgłoszenie poprzez formularz internetowy (dyscypliny indywidualne) lub maila 
(dyscypliny drużynowe) nie zwalnia z obowiązku przedstawienia w dniu zawodów 
wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego druku zgłoszenia ostatecznego do AMŚ! 

 
Zmiany techniczne 
Biegi przełajowe 
Podczas drugiej edycji zawodów (na wiosnę przed AMP w Biegach Przełajowych), podział na 
dystanse krótsze oraz dłuższe, tj. dla kobiet 2000 m + 4000 m; dla mężczyzn 3000 m + 6000 m. 
Zasady klasyfikacji drużynowej – „Do punktacji drużynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 
5 najlepszych zawodniczek lub 5 najlepszych zawodników danej uczelni, bez względu na 
wybrany i pokonany dystans.” 
 
 



 

 

 
 
Dart 
Każda uczelnia ma prawo do rozstawienia 2 zawodniczek/ków do koszyków startowych 
(odpowiednio pierwszego i drugiego), które będą uprzywilejowane podczas losowania 
drabinki turniejowej. Rozstawienie powinno zostać podane w zgłoszeniu drużyny. 
Sporządzana będzie klasyfikacja indywidualna kobiet. 
 
Ergometr wioślarski 
Usunięto zapis w regulaminie technicznym o dodatkowych punktach do klasyfikacji 
drużynowej za brakujących zawodników z danej uczelni. 
 
Futsal mężczyzn 
Dodatkowy zapis w regulaminie technicznym – składy lig oraz systemy rozgrywek zostaną 
określone po zakończeniu procedury zgłoszeń. 
 
Judo 
Zmiany dot. punktacji indywidualnej oraz sporządzania klasyfikacji drużynowych. 
Stare brzmienie: „Za zajęcie pierwszego miejsca zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt, za zajęcie 
drugiego n-1 pkt, za zajęcie trzeciego n-2 pkt, itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników/czek 
startujących w danej kategorii wagowej. Klasyfikacje drużynowe sporządzone zostaną na 
podstawie sumy punktów zdobytych przez wszystkich zawodników/czki danej uczelni.” 
Nowe brzmienie: „Za zajęcie pierwszego miejsca zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt, za zajęcie 
drugiego n-1 pkt, za zajęcie trzeciego n-2 pkt, itd., gdzie „n” oznacza liczbę zawodników/czek 
startujących w najliczniejszej kategorii wagowej. Klasyfikacje drużynowe sporządzone zostaną 
na podstawie sumy punktów zdobytych przez 3 najlepsze zawodniczki oraz 4 najlepszych 
zawodników danej uczelni, bez względu na kategorię wagową.” 
 
Kolarstwo górskie 
Rezygnacja z oddzielnych klasyfikacji drużynowych kobiet i mężczyzn na rzecz jednej, wspólnej 
klasyfikacji (dostosowanie do zasad klasyfikacji w AMP). Zmiana dot. punktacji indywidualnej 
– punktacja wg zasady n+1, n-1, n-2, gdzie „n” oznacza liczbę uczestników w najliczniejszej 
kategorii (w przypadku jednej klasyfikacji drużynowej, tj. łącznie kobiet i mężczyzn).  
 
Lekkoatletyka 
Dodatkowy zapis w regulaminie technicznym – „Konkurencja zostanie rozegrana oraz będzie 
punktowana do klasyfikacji drużynowej w przypadku zgłoszenia i udziału więcej niż 1 
zawodnika/czki.” Zmiana zasad punktacji poszczególnych konkurencji do klasyfikacji 
drużynowej – punktacja wg zasady n+1, n-1, n-2, gdzie „n” oznacza liczbę osób w najliczniejszej 
konkurencji w danej kategorii. 
 
Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn 
Zmiana dot. kolejności klasyfikacji w lidze. 
Stare brzmienie: „O miejscach drużyn w tabeli decydują w kolejności: liczba punktów, bilans 
setów, bilans małych punktów.” 
Nowe brzmienie: „O miejscach drużyn w tabeli decydują w kolejności: liczba punktów, 
stosunek setów; stosunek małych punktów, a następnie bezpośredni mecz.” 



 

 

 
 
Pływanie 
Uregulowanie kwestii doliczania punktacji sztafet mieszanych do klasyfikacji drużynowej – 
„Punkty za sztafety MIX są wliczane wg zasady: 50% do klasyfikacji kobiet, 50% do klasyfikacji 
mężczyzn.” 
 
Siatkówka plażowa 
Zmiana zasad punktacji klasyfikacji drużynowej – punktacja wg zasady n+1, n-1, n-2, gdzie „n” 
oznacza liczbę par biorących udział w turnieju w danej kategorii. 
 
Szachy 
Zmiana w punkcie dot. tempa gry. 
Stare brzmienie: „Tempo gry – 10 min. na partię dla każdego zawodnika.” 
Nowe brzmienie: „Tempo gry – 10 min. na partię dla każdego zawodnika – dotyczy zegarów 
mechanicznych. W przypadku zegarów elektronicznych – czas gry to 5 min. + 3 sek. za każdy 
ruch.” 
 
Tenis 
Doprecyzowanie w regulaminie technicznym punktu dot. remisu w klasyfikacji drużynowej po 
II edycjach zawodów – decyduje większa liczba pierwszych, następnie drugich, trzecich miejsc 
itd. w klasyfikacjach poszczególnych turniejów (deblowy + singlowy). 


