REGULAMIN

AKADEMICKICH MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI
2021/2022

Kraków, październik 2021

REGULAMIN OGÓLNY
I.
CELE
1. Przegląd pracy sportowo-wychowawczej i organizacyjnej Klubów Uczelnianych AZS, Studiów
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Centrów Sportu i Rekreacji małopolskich uczelni.
2. Popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród młodzieży akademickiej.
3. Wyłonienie najlepszych uczelni w województwie małopolskim w poszczególnych dyscyplinach.
4. Wyłonienie najlepszej uczelni w województwie małopolskim w klasyfikacji generalnej.
5. Umożliwienie sekcjom KU AZS jak najlepszego przygotowania się do startu w Akademickich
Mistrzostwach Polski.
6. Integracja młodzieży akademickiej poprzez sport.
7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi,
zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
8. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.

II.

ORGANIZATOR
1. Organizatorem Akademickich Mistrzostw Małopolski jest Akademicki Związek Sportowy Kraków przy
współudziale Klubów Uczelnianych AZS, Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Centrów
Sportu i Rekreacji małopolskich uczelni.

III.

ZASADY ORGANIZACJI AKADEMICKICH MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI
1. Akademickie Mistrzostwa Małopolski są pierwszym etapem rozgrywek Akademickich Mistrzostw Polski
w wybranych dyscyplinach, określonych regulaminami technicznymi tych dyscyplin lub regulaminem
AMP.
2. Akademickie Mistrzostwa Małopolski zostaną rozegrane w danym roku akademickim, tj. od 1
października do 30 czerwca.
3. Terminy rozgrywania poszczególnych dyscyplin zostaną ustalone przez powołaną przez Zarząd AZS
Kraków Komisję AZS Kraków ds. Akademickich Mistrzostw Małopolski.
4. Akademickie Mistrzostwa Małopolski rozgrywane będą na obiektach wyznaczonych przez
Organizatora.
5. Kalendarz rozgrywek AMM w dyscyplinach wymienionych w pkt. IV.1 będzie tak skonstruowany,
by uczelnie miały możliwośd uczestniczenia w rozgrywkach AMP.
6. Warunkiem przeprowadzenia i sklasyfikowania zawodów w poszczególnych dyscyplinach jest
zgłoszenie się na starcie co najmniej czterech klubów uczelnianych.
7. Obsadę sędziowską powołuje odpowiedni związek sportowy na wniosek organizatora AMM.
8. System gier zostanie ustalony odpowiednio do liczby startujących zespołów przez Komisję AZS Kraków
ds. AMM.

IV.

DYSCYPLINY
1. Planowane jest rozegranie Akademickich Mistrzostw Małopolski w następujących dyscyplinach:
 Badminton
 Piłka nożna mężczyzn
 Biegi przełajowe
 Piłka ręczna
 Brydż
 Piłka siatkowa
 Ergometr wioślarski
 Pływanie
 Futsal
 Siatkówka plażowa
 Judo mężczyzn
 Snowboard
 Kolarstwo górskie
 Tenis
 Koszykówka
 Tenis stołowy
 Lekka atletyka
 Trójbój siłowy
 Narciarstwo alpejskie
 Wspinaczka

Dyscypliny pokazowe, które rozegrane zostaną w zależności od zainteresowania oraz możliwości organizacyjnych
oraz finansowych: szachy, unihokej, piłka ręczna plażowa, koszykówka 3x3, golf.
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V. ZASADY ROZGRYWANIA AMM W GRACH ZESPOŁOWYCH - SYSTEM GIER:
1. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek AMM nie więcej niż 5 zespołów, liga rozgrywana jest systemem
"każdy z każdym" w II rundach mecz i rewanż.
2. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek AMM 6 lub 7 zespołów, liga rozgrywana jest systemem "każdy z
każdym" w ramach jednej rundy.
3. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek AMM więcej niż 7 zespołów zawody rozgrywane są systemem
grupowym zakooczonym turniej finałowym.
4. Mecze odbywad się będą na obiektach udostępnionych przez gospodarza danego spotkania (nie dotyczy
turnieju finałowego pkt. V.3 oraz rozgrywek piłki nożnej).
5. O kolejności rozstawienia zespołów decydują wyniki z poprzedniego sezonu rozgrywek AMM i/lub
losowanie grup.
6. Kolejnośd gier określa tabela Bergera.
7. Mecze powinny rozpoczynad się nie później niż o godzinie 21:15, a dla zespołów dojeżdżających minimum
50 kilometrów nie później niż o godzinie 20:00 po wcześniejszej zgodzie koordynatora ds. AMM.
8. Zmiana terminu rozgrywania meczu/zawodów może odbyd się wyłącznie za zgodą organizatora rozgrywek
oraz obustronną zgodą zainteresowanych zespołów, minimum trzy dni przed wyznaczonym pierwotnie
terminem ich rozgrywania. Zawody muszą odbyd się w nowym terminie w ciągu 10 dni od pierwotnej
daty zawodów.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyd członkowie AZS bez względu na inną przynależnośd klubową:
a. studenci do ukooczenia 28 roku życia (osoby urodzone po 30.09.1993 r.),
b. uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku),
c. etatowi pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych – zatrudnieni na podstawie mianowania
lub umowy o pracę (w wymiarze co najmniej ½ etatu) minimum 3 miesiące od terminu
pierwszego udziału w AMM,
d. absolwenci, którzy według regulaminu studiów zakooczyli studia w roku akademickim 2021/2022
– do kooca tego roku akademickiego (dotyczy absolwentów, których ostatni semestr nauki
rozpoczął się w roku akademickim 2021/2022).
2. W Akademickich Mistrzostwach Małopolski nie mogą uczestniczyd uczestnicy studiów podyplomowych.
3. Do gry w Akademickich Mistrzostwach Małopolski dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający:
a. zgłoszenie imienne (wg wzoru zamieszczonego na stronie www.azs.krakow.pl) potwierdzone
przez Prezesa Klubu oraz osobę upoważnioną przez Komisję ds. AMM,
b. ważną legitymację AZS,
c. w czasie zawodów – legitymację studencką, a pracownik – dokument stwierdzający zatrudnienie,
d. certyfikat przynależności akademickiej AMP.
4. Zawodnik/zawodniczka w rozgrywkach AMM w danej dyscyplinie może reprezentowad tylko jedną
uczelnię, na której studiuje.
5. Członkowie AZS z opłaconymi składkami za dany rok akademicki są ubezpieczeni od NNW
w Towarzystwie Ubezpieczeniowym wybranym przez Zarząd Główny AZS.
6. W Akademickich Mistrzostwach Małopolski mogą uczestniczyd reprezentacje wszystkich Klubów
Uczelnianych AZS znajdujących się w rejestrze Zarządu Głównego oraz będących w strukturach
Akademickiego Związku Sportowego Kraków.
VII.
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TERMINY ZGŁOSZEO
1. Organizator opracowuje komunikaty AMM, które następnie zostają opublikowane na stronie
internetowej AZS Kraków (www.azs.krakow.pl) nie później niż 7 dni przed zawodami.
2. Kluby Uczelniane zgłaszają swoje zespoły do organizatora AMM:
a. na druku zgłoszenia wstępnego (wg wzoru zamieszczonego na stronie www.azs.krakow.pl)
do 7 października .
3. Zgłoszenia powinny byd składane:
a. osobiście w biurze AZS Kraków, 30-067 Kraków, ul. Piastowska 26a,
b. mailem (skan dokumentu z odpowiednimi pieczęciami i podpisami) na adres email:
krakow@azs.pl, następnie oryginał dostarczony do biura AZS Kraków do 14 dni.
4. Zgłoszenie imienne zostaje złożone w dwóch egzemplarzach, najpóźniej 2 dni przez startem w
rozgrywkach danej dyscypliny (zgłoszenie może zostad wysłane skanem na adres krakow@azs.pl,
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następnie oryginał dostarczony do biura AZS Kraków do 14 dni). Jeden egzemplarz pozostaje w biurze AZS
Kraków, drugi trener lub kierownik drużyny zobowiązany jest przedkładad do weryfikacji podczas
zawodów w trakcie trwania sezonu AMM.
5. Wszystkie dokumenty dostarczone drogą mailową uznaje się za dostarczone jedynie po otrzymaniu
potwierdzenia doręczenia.
6. Dopuszcza się możliwośd uzupełniania składu w trakcie rozgrywek na druku zgłoszenia imiennego,
nie później niż 2 dni robocze przed kolejnym spotkaniem/zawodami, po akceptacji Koordynatora ds.
AMM.
WERYFIKACJA
1. O dopuszczeniu zawodnika do gry decyduje sędzia spotkania/sędzia główny zawodów na podstawie
dokumentów zawartych w pkt. VI.3. przedłożonych przez kierownika lub trenera zespołu.
2. Prawo do weryfikacji dokumentów posiadają również weryfikatorzy wydelegowani przez Komisję AZS
Kraków ds. Akademickich Mistrzostw Małopolski.
3. Kierownictwo zespołu zobowiązane jest w czasie trwania meczu/rozgrywek przedłożyd do wglądu
sędziego lub weryfikatora odpowiednie dokumenty (pkt. VI.3) na wniosek weryfikatora
lub kierownictwa drużyny przeciwnej.

IX.

OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW/MECZÓW
1. Przygotowanie obiektu oraz sprzętu sportowego niezbędnego do rozegrania zawodów.
2. Przekazanie bezpośrednio po meczu wyniku spotkania SMS na nr 535505717 lub e-mailem na adres:
krakow@azs.pl
3. Dostarczenie do biura AZS Kraków protokołów z zawodów nie później niż 5 dni roboczych po ich
zakooczeniu.
4. Zapewnienie odpowiedniej, ustalonej z biurem AZS Kraków promocji Akademickiego Związku Sportowego
oraz jego partnerów.

X.

PUNKTACJA
1. W celu wyłonienia Mistrza Akademickich Mistrzostw Małopolski ustala się następujące zasady punktacji:
Liczba klubów uczelnianych sklasyfikowanych w rozgrywkach danej dyscypliny

Miejsce klubu uczelnianego
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2. Do punktacji drużynowej AMM wlicza się punkty z maksymalnie 30 najlepszych startów uzyskanych przez
Klub Uczelniany we wszystkich startach, w których została sklasyfikowana.
3. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej klubów, o kolejności koocowej
decyduje większa ilośd pierwszych, następnie drugich itd.
4. Punktacja indywidualna danej dyscypliny zostanie przedstawiona w konkretnym regulaminie
technicznym.
XI.

ODWOŁANIA I PROTESTY
Regulamin Akademickich Mistrzostw Małopolski 2021/2022

4

2021/2022

REGULAMIN AKADEMICKICH MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI

1. Wszystkie sprawy sporne związane z organizacją zawodów rozstrzyga Komisja AZS Kraków ds. AMM.
2. Odwołania i protesty odnośnie przekroczenia przepisów należy składad do biura AZS Kraków w ciągu
2 dni roboczych od ukooczenia spotkania lub starcie w konkurencji indywidualnej.
3. Odwołania i protesty wraz z uzasadnieniem należy składad na piśmie do biura AZS Kraków jednocześnie
wpłacając kaucję w wysokości 500 zł na konto AZS Kraków lub w biurze AZS Kraków.
W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi.
4. Komisja AZS Kraków ds. AMM rozpatruje odwołania i protesty w terminie do 7 dni roboczych od
momentu ich złożenia z zachowaniem pkt. XI 2 i XI 3.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych odwołania/protestu lub nie wpłacenia kaucji,
odwołanie/protest nie będzie rozpatrywane.
6. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia regulaminu AMM, Komisja AZS Kraków
ds. AMM może zbadad sprawę z urzędu.
7. Od decyzji Komisji AZS Kraków ds. AMM przysługuje odwołanie do Zarządu AZS Kraków w terminie 7 dni
roboczych od daty wydania decyzji.
XII

NAGRODY
1. Nagrody rzeczowe lub finansowe fundowane będą zgodnie z możliwościami finansowymi organizatora
Akademickich Mistrzostw Małopolski zarówno w klasyfikacji drużynowej jak i indywidualnej.

XIII.

KARY
1. Zespół, którego dwa spotkania podczas całej edycji AMM zostaną zweryfikowane jako walkower dla
przeciwnika, zostaje wykluczony z dalszych rozgrywek danej dyscypliny, a pozostałe mecze zostają
uznane jako walkower dla przeciwnika. Zespół sklasyfikowany zostaje na ostatnim miejscu z zerowym
dorobkiem punktowym.
2. Za każdy walkower dla przeciwnika, klub uczelniany zostaje obciążony karą 300 zł pobieraną z konta
danego klubu na wniosek Komisji AZS Kraków ds. AMM.
3. Start nieuprawnionego zawodnika w grach zespołowych, powoduje zweryfikowanie spotkania jako
walkower dla przeciwnika, a w konkurencjach indywidualnych dyskwalifikację zawodnika i minusowe
punkty (-50 pkt) w klasyfikacji koocowej danej dyscypliny.

XIV.

FINANSOWANIE
Akademicki Związek Sportowy Kraków pokrywa koszty obsługi technicznej, sędziowskiej i medycznej
Akademickich Mistrzostw Małopolski.
2. Kluby AZS ze swojego budżetu pokrywają częściowe koszty organizacyjne, koszty przejazdu, wyżywienia i
zakwaterowania.
3. Koszty udziału w Akademickich Mistrzostw Małopolski zostają podane w oddzielnym komunikacie przed
rozpoczęciem danej edycji AMM.
4. Koszty wynajmu obiektów w rozgrywkach gier zespołowych ponosi gospodarz zawodów.
1.

XV.
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PRZEPISY KOOCOWE
1. Akademickie Mistrzostwa Małopolski we wszystkich dyscyplinach sportowych odbywają się zgodnie
z aktualnym regulaminem Akademickich Mistrzostw Polski oraz przepisami odpowiednich polskich
związków sportowych z wyjątkiem postanowieo zawartych w niniejszym regulaminie oraz regulaminach
technicznych.
2. Zabronione jest stosowanie dopingu zgodnie z przepisami polskich związków sportowych.
3. Pozostałe sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą według regulaminów
technicznych dyscyplin rozgrywanych w ramach AMM. Do wprowadzania zmian w regulaminach
technicznych upoważniona Komisja AZS Kraków ds. AMM.
4. Regulamin ogólny AMM zatwierdza Zarząd AZS Kraków.
5. Do interpretacji niniejszego regulaminu oraz regulaminów technicznych dyscyplin rozgrywanych
w ramach AMM upoważniony jest Zarząd AZS Kraków oraz działająca w jego imieniu Komisja AZS Kraków
ds. AMM.
6. Zaleca się, aby zawodnicy i zawodniczki brali udział w mistrzostwach w jednolitych strojach sportowych.
Wskazane jest promowanie nazwy, logo i barw uczelni oraz Akademickiego Związku Sportowego.
Zakazuje się promowania innych barw klubowych.
7. Administratorem danych osobowych uczestników Akademickich Mistrzostw Małopolski jest Akademicki
Związek Sportowy Kraków z siedzibą przy ul. Piastowskiej 26a w Krakowie, email: krakow@azs.pl.
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8. Realizując cele organizacji i promocji Akademickich Mistrzostw Małopolski organizator utrwala fragmenty
niektórych zawodów w postaci materiału foto i wideo. Uczestnictwo w Akademickich Mistrzostwach
Małopolski jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i publikację wizerunku uczestnika na
stronie Akademickiego Związku Sportowego Kraków oraz stronach powiązanych, a także w mediach
społecznościowych należących do organizatora.
9. Udział w rozgrywkach AMM jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w
Akademickich Mistrzostwach Małopolski (wyniki/statystyki).
10. W przypadku wystąpienia stanów lub sytuacji nadzwyczajnych, przewidzianych bądź wprowadzonych
przepisami prawa powszechnego, w szczególności takich jak stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski
żywiołowej, pandemia, których wystąpienie uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie rozgrywek
Organizator zastrzega sobie prawo do przedwczesnego zakooczenia Mistrzostw lub zmian w niniejszym
Regulaminie.
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