
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO  

SZKÓŁ WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

1. Cele Współzawodnictwa : 

1.1. Stworzenie warunków dla stałej rywalizacji sportowej młodzieży akademickiej. 

1.2. Poprzez rywalizację sportową uzyskanie poprawy stanu zdrowotności studentów. 

1.3. Integracja środowiska studenckiego za pośrednictwem sportu. 

1.4. Promocja A Z S, Uczelni oraz miast jako ośrodków akademickich. 

1.5. Wytworzenie więzi pomiędzy studentami, a całym środowiskiem akademickim. 

1.6. Kształtowanie postaw na rzecz tworzenia wolontariatu wspomagającego działalność 
AZS i innych organizacji studenckich. 

2. Forma realizacji celów. 

2.1. Współzawodnictwo realizowane jest w formie systemu zawodów sportowych pod nazwą 
Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego. 

2.2. Mistrzostwa prowadzone w cyklu roku akademickiego /sezonu sportowego/ oddzielnie dla 

kategorii Kobiet i Mężczyzn. 

2.3. Decyzję o dyscyplinach, w których przeprowadzane zostaną Mistrzostwa w danym roku 

akademickim podejmuje Zarząd lub z jego upoważnienia Prezydium Zarządu. 

3. Sprawy organizacyjne. 

3.1. Organizatorem Współzawodnictwa i zarazem Akademickich Mistrzostw Województwa 

Podkarpackiego jest Zarząd Środowiskowy A Z S w Rzeszowie oraz Kluby Uczelniane AZS 

z terenu Podkarpacia. 

3.2. Koordynatorem działań organizacyjnych Akademickich Mistrzostw woj. Podkarpackiego jest 

Komisja ds. AMwojPdk - działająca pod przewodnictwem V-ce Prezesa ds. Sportowych ZŚ AZS 

i powoływana dla każdej edycji Współzawodnictwa przez Zarząd, bądź Prezydium ZŚ. 

3.3. Podstawą organizacyjną dla Mistrzostw w danej dyscyplinie są Komunikaty Organizacyjne 

tych Mistrzostw, przy czym w ich formułowaniu korzysta się z zapisów określonych 

w przepisach Związków sportowych i Regulaminie Akademickich Mistrzostw Polski. 

3.4. Uczestnikami Mistrzostw są reprezentacje Uczelni, a zawodnikami i zawodniczkami osoby 

uprawnione do startu Regulaminem Akademickich Mistrzostw Polski. 

3.5. Zgłoszenia do Mistrzostw w danej dyscyplinie sygnowane są przez KU AZS i wymagają formy 

pisemnej. Brak zgłoszenia pisemnego uprawnia do nie uwzględnienia udziału danej ekipy 

w Mistrzostwach lub pozbawia ją możliwości częściowej refundacji kosztów uczestnictwa. 

3.6. Zasady klasyfikacji Współzawodnictwa i Akademickich Mistrzostw Województwa : 

3.6.1. Podstawę klasyfikacji Współzawodnictwa stanowią klasyfikacje Mistrzostw dyscyplin, przy 

czym zaliczane są te dyscypliny, w których uczestniczy minimum 5 reprezentacji Uczelni. 

W wyjątkowych sytuacjach mających uzasadnienie merytoryczne Zarząd lub Prezydium mogą 
uwzględnić w dyscyplinę w klasyfikacji Współzawodnictwa, przy uczestnictwie w Mistrzostwach 

4 Uczelni. 

3.6.2. Mistrzostwa dyscyplin /szczególnie w sportach indywidualnych/ mają własne klasyfikacje, ale 

dla potrzeb Współzawodnictwa klasyfikację w dyscyplinie nalicza się wg. następujących zasad : 

1 miejsce - n+1, 2 miejsce – n-1, 3 miejsce – n-2, 4 miejsce – n-3, 5 miejsce – n-4, itd., przy 

czym n w klasyfikacji każdej dyscypliny oznacza ilość KU AZS zarejestrowanych w ZŚ AZS. 

ZŚ A Z S przed rozpoczęciem kolejnej edycji Współzawodnictwa powiadamia KU AZS 

o cyfrze przyporządkowanej n. 

3.6.3. Uczelniom/KU AZS, które zgłoszą udział w Mistrzostwach danej dyscypliny, a nie przystąpią 

do 

do zawodów /dotyczy to również przypadków gdy powiadomienie o wycofaniu uczestnictwa 

nastąpi zbyt późno dla dokonania korekt organizacyjnych, jak i nie będzie miało przełożenia 

na koszty imprezy/ nalicza się punkty ujemne; i tak w grach zespołowych -5 pkt, w sportach 

indywidualnych -2 pkt. W sytuacjach bezspornych pkt ujemne naliczane są automatycznie, 

a w innych decyzję podejmuje Komisja ds. AMwojPdk. 
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3.7. Nadzór organizacyjny nad Mistrzostwami dyscyplin pełnią Komisarze, będący zarazem Sędziami  

Głównymi zawodów. 

3.8. Koszty organizacyjne Mistrzostw oraz udziału w nich ponoszą : ZŚ A Z S, KU AZS 

oraz Uczelnie. W ramach możliwości i pozyskiwania środków ZŚ AZS refunduje KU AZS 

częściowe koszty uczestnictwa w systemie zawodów. 

3.9. Ekipy sklasyfikowane w klasyfikacjach drużynowych Mistrzostw na miejscach 1-3 otrzymują 

Puchary i Dyplomy. W miarę posiadanych środków mogą zostać przyznane inne nagrody, 

bądź wyróżnienia zarówno drużynowe, jak i indywidualne. W klasyfikacji Współzawodnictwa 

wszystkie ekipy uczestniczące otrzymują stosowne wyróżnienia. 

3.10. Ubezpieczenia uczestników Mistrzostw w pełnym zakresie zapewniają KU AZS biorące 

udział w systemie Współzawodnictwa. 

3.11. Zmiany regulaminu wymagają formy aneksu i uchwalane są przez Zarząd lub Prezydium. 

 

 

zatwierdzono w dniu 13 listopada 2004 r. 

podczas wspólnego zebrania Zarządu oraz 

przedstawicieli KU AZS. 


