I.

REGULAMIN
CEL IMPREZY
Celem CRACOVIADY jest popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród studentów pierwszych lat studiów uczelni krakowskich i województwa
małopolskiego.

II.

ORGANIZATOR
Organizatorem CRACOVIADY jest Akademicki Związek Sportowy Kraków przy współpracy krakowskich Uczelni oraz Klubów Uczelnianych AZS i Studiów
Wychowania Fizycznego i Sportu.

III.

PROGRAM IMPREZY
CRACOVIADA 2015 rozgrywana będzie w następujących dyscyplinach sportowych:
1. Koszykówka kobiet i mężczyzn,
2. Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn,
3. Futsal mężczyzn,
4. Biegi przełajowe kobiet i mężczyzn,
5. Pływanie kobiet i mężczyzn,
6. Ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn,
7. Tenis stołowy kobiet i mężczyzn,
Warunkiem rozgrywania zawodów w grach zespołowych jest zgłoszenie się minimum 2 zespołów.

IV.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
1. CRACOVIADA 2015 odbędzie się w dniach 14 - 15 listopada 2015 roku w i na obiektach sportowych krakowskich Uczelni. Szczegóły w komunikacie
nr 2, który ukaże się na stronie internetowej www.azs.krakow.pl do dnia 20 października 2015 roku do godz. 15:00.
2. Program minutowy zawodów zostanie zamieszczony w komunikacie nr 3, który ukaże się na stronie internetowej www.azs.krakow.pl do dnia
7 listopada 2015 roku do godz. 15:00.

V.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W CRACOVIADZIE mogą uczestniczyć studenci I roku studiów (po raz pierwszy przyjęci na studia).
2. W grach zespołowych dana Uczelnia może zgłosić jeden zespół do każdej dyscypliny, w konkurencjach indywidualnych Uczelnia może zgłosić
dowolną ilość zawodniczek i zawodników.
3. W pływaniu jedna zawodniczka/jeden zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.
4. Uczelnia, która zgłosi się do rozgrywek (gry zespołowe), a w nich nie wystartuje, utraci prawo startu w kolejnej edycji CRACOVIADY.

VI.

SYSTEM ROZGRYWEK I MIEJSCE ZAWODÓW
KOSZYKÓWKA KOBIET I MĘŻCZYZN
1. Skład drużyny − 10 zawodników.
2. Miejsce rozgrywek zostanie podane w komunikacie nr 2.
3. Zgłoszenia na załączonych drukach prosimy przesłać mailowo na adres: cracoviada2015@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 29
października 2015 roku do godz. 15:00.
4. System rozgrywek:
•
eliminacje rozegrane zostaną w grupach systemem „każdy z każdym”, z każdej grupy drużyny awansują do rozgrywek o zwycięstwo
prowadzonych systemem pucharowym.
•
losowania do grup dokona komisja, po zebraniu zgłoszeń tj. w piątek 30.10.2015 r.
5. Czas gry. Spotkanie rozgrywane jest w czasie 2 × 10 min. a w przypadku remisu, następuje dogrywka 1 × 2 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.
6. 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.
7. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt. za przegraną 1 pkt.
8. O zajętym miejscu decyduje w kolejności:
• większa liczba zdobytych punktów,
• wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
• większa liczba zdobytych koszy.
PIŁKA SIATKOWA KOBIET I MĘŻCZYZN
1. Skład drużyny − 10 zawodników.
2. Miejsce rozgrywek zostanie podane w komunikacie nr 2.
3. Zgłoszenia na załączonych drukach prosimy przesłać mailowo na adres: cracoviada2015@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 29
października 2015 roku do godz. 15:00.
4. System rozgrywek:

•

5.
6.
7.
8.

eliminacje rozegrane zostaną w grupach systemem „każdy z każdym”, z każdej grupy drużyny awansują do rozgrywek o zwycięstwo
prowadzonych systemem pucharowym.
•
losowania do grup dokona komisja, po zebraniu zgłoszeń tj. w piątek 30.10.2015 r.
Spotkanie składa się z 2 setów rozgrywanych do 25 pkt. W razie remisu rozgrywany jest tie-break do 15 pkt.
Nie obowiązuje zasada zachowania różnicy 2 punktów. W pierwszym i drugim secie punkt 25 lub w tie-breaku punkt 15 jest punktem decydującym.
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt. za przegraną 1 pkt.
O zajętym miejscu decyduje w kolejności:
• większa liczba zdobytych punktów,
• wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
• większa liczba zdobytych punktów.

FUTSAL MĘŻCZYZN
1. Skład drużyny − 10 zawodników.
2. Miejsce rozgrywek zostanie podane w komunikacie nr 2.
3. Zgłoszenia na załączonych drukach prosimy przesłać mailowo na adres: cracoviada2015@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 29
października 2015 roku do godz. 15:00.
4. System rozgrywek:
•
eliminacje rozegrane zostaną w grupach systemem „każdy z każdym”, z każdej grupy dwie drużyny awansują do dalszych rozgrywek
o zwycięstwo prowadzonych systemem pucharowym.
•
losowania do grup dokona komisja, po zebraniu zgłoszeń tj. w piątek 30.10.2015 r.
5. Spotkanie rozgrywane jest w czasie 2 x 10 minut.
6. W meczu bierze udział 4. zawodników w polu oraz bramkarz, zmiany dokonywane są w dowolnej chwili.
7. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt. za remis 1 pkt. za przegraną 0 pkt. W fazie pucharowej w przypadku remisu następuje seria rzutów karnych
(po 3).
8. Stosowane są kary minutowe w wymiarze 2 i 5 minut. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania sędzia wraz z przedstawicielem
organizatorów może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu zawodnika w danym meczu lub w całym turnieju.
9. O zajętym miejscu decyduje w kolejności:
• większa liczba zdobytych punktów,
• wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
• większa liczba zdobytych bramek.
BIEGI PRZEŁAJOWE
1. Miejsce zawodów zostanie podane w komunikacie nr 2.
2.
Zgłoszenia (listowne, fax lub e-mail) na załączonych drukach prosimy przesłać do Biura AZS Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do
7 listopada 2015 roku do godz. 15:00.
3. Zawody przeprowadzone zostaną na następujących dystansach:
• kobiety
− ok. 1 000 m
• mężczyźni
− ok. 2 000 m
ERGOMETR WIOŚLARSKI
1. Skład drużyn – każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolną ilość zawodników.
2. Miejsce zawodów zostanie podane w komunikacie nr 2.
3. Zgłoszenia na załączonych drukach prosimy przesłać mailowo na adres: cracoviada2015@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 7
listopada 2015 roku do godz. 15:00.
4. Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 1 000 m. w kategoriach:
•
KA - kobiety
•
KL - kobiety (do 61 kg.)
•
MA - mężczyźni
•
ML - mężczyźni (do 75 kg.).
5. Kolejność startu ustala Komisja Sędziowska.
6. O kolejności zajętych miejsc decyduje czas uzyskany przez zawodnika.
7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników takiego samego czasu o zajętym miejscu decyduje mniejsza waga ciała.
8. W przypadku przerwania biegu przed jego końcem z przyczyn obiektywnych (np. awaria ergometru), zawodnik ma prawo do powtórzenia biegu na
dystansie 1000 m.
PŁYWANIE
1. Skład drużyny – Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodniczek i zawodników.
2. Miejsce rozgrywek zostanie podane w komunikacie nr 2.
3. Zgłoszenia na załączonych drukach prosimy przesłać mailowo na adres: cracoviada2015@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada
2015 roku do godz. 15:00.
4. W pływaniu jedna zawodniczka / jeden zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.
5. Zawody przeprowadzone będą w następujących konkurencjach:
•
50 m stylem dowolnym,
•
50 m stylem klasycznym,
•
50 m stylem grzbietowym,
•
50 m stylem motylkowym,
•
4 × 50 m stylem dowolnym,

6.

O zajętym miejscu decyduje najlepszy czas.

TENIS STOŁOWY
1. Skład drużyny – Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodniczek i zawodników.
2. Miejsce rozgrywek zostanie podane w komunikacie nr 2.
3. Zgłoszenia na załączonych drukach prosimy przesłać mailowo na adres: cracoviada2015@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 7
listopada 2015 roku do godz. 15:00.
4. System rozgrywek zależny będzie od liczby zgłoszonych zawodniczek/zawodników.
VII.

UWAGI KOŃCOWE
1. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w kwestiach nim nieuregulowanych - przepisami odpowiednich Związków
Sportowych.
2. Protesty należy składać do AZS Kraków w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Ustala się opłatę protestową w wysokości 500 PLN, którą należy
uiścić najpóźniej w dniu składania protestu. W przypadku oddalenia protestu ww. kwota zostaje przeksięgowana jako wpłata na fundusz statutowy AZS
Kraków.
3. W przypadku stwierdzenia uczestniczenia w CRACOVIADZIE zawodnika nieuprawnionego do startu, w dyscyplinie indywidualnej zostanie on
zdyskwalifikowany, a w dyscyplinie drużynowej zdyskwalifikowana zostanie cała drużyna.
4. Sprawy sporne i protesty rozstrzyga Komisja AZS Kraków ds. AMM, a odwołania od jej decyzji rozpatruje Zarząd AZS Kraków.
5. AZS Kraków jest zobowiązany do opracowania sprawozdania wraz z wynikami z CRACOVIADY 2015. Komunikat taki zostanie zamieszczony na stronie
www.azs.krakow.pl w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy.

UWAGA !!!
Uprzejmie prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszeń do gier zespołowych, gdyż po tym terminie nie będziemy uwzględniali żadnych spóźnionych zgłoszeń.

Akademicki Związek Sportowy
Kraków

