
 

 

  

REGULAMIN OGÓLNY 
 

I. CEL 

1) Celem Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza (AMWiM) jest: 

a) przegląd pracy sportowo-wychowawczej i organizacyjnej Klubów Uczelnianych AZS oraz Studiów Wychowania 

Fizycznego i Sportu uczelni warszawskich i mazowieckich, 

b) sprawdzenie poziomu sportowego oraz wyłonienie Akademickiego Mistrza Warszawy i Mazowsza  

w poszczególnych dyscyplinach oraz klasyfikacji generalnej Mistrzostw, 

c) popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku akademickim, 

d) integracja młodzieży akademickiej, 

e) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi, 

zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się, 

f) działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, 

g) działanie na rzecz organizacji wolontariatu, 

h) wyłonienie półfinalistów Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach: futsal M, koszykówka M,  

piłka nożna M, piłka siatkowa K i M, siatkówka plażowa K i M. 

 

II. ORGANIZATOR 

Organizatorem AMWiM jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa przy współudziale Klubów Uczelnianych AZS oraz 

Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu uczelni warszawskich i mazowieckich. 

 

III. PROGRAM 

1) Program obejmuje minimum 15 dyscyplin sportowych wybranych w oparciu o kalendarz Akademickich Mistrzostw 

Polski, a także liczbę chętnych do udziału zawodników/uczelni oraz zatwierdzonych przez Zarząd AZS Warszawa, tj.: 

1. badminton kobiet i mężczyzn, 
 

12. piłka ręczna kobiet i mężczyzn, 

2. biegi przełajowe kobiet i mężczyzn, 
 

13. piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, 

3. biegi uliczne 
 

14. pływanie kobiet i mężczyzn, 

4. biegi na orientację 
 

15. siatkówka plażowa kobiet i mężczyzn, 

5. ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn, 
 

16. snowboard kobiet i mężczyzn, 

6. futsal kobiet i mężczyzn, 
 

17. tenis stołowy kobiet i mężczyzn, 

7. koszykówka kobiet i mężczyzn, 
 

18. tenis kobiet i mężczyzn, 

8. koszykówka 3x3 
 

19. trójbój siłowy,  

9. lekka atletyka kobiet i mężczyzn, 
 

20. unihokej 

10. narciarstwo alpejskie kobiet i mężczyzn, 
 

21. wspinaczka sportowa kobiet i mężczyzn,  

11. piłka nożna mężczyzn, 
 

22. żeglarstwo 
 

2) Rozgrywki w grach zespołowych rozpoczynają się po zgłoszeniu się reprezentacji co najmniej czterech uczelni. 

3) Rozgrywki odbywają się według kalendarza, regulaminu ogólnego oraz regulaminów technicznych poszczególnych 

dyscyplin dostępnych na stronie internetowej www.azs.waw.pl/amw 

 

IV. SYSTEM ROZGRYWEK 

1) W dyscyplinach indywidualnych system rozgrywek powinien być zgodny ze specyfiką dyscypliny i przepisami 

polskich związków sportowych. 

2) W grach zespołowych zgodnie z regulaminem technicznym danej dyscypliny. 
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V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1) W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje wszystkich uczelni mazowieckich, na terenie których funkcjonują 

zarejestrowane Kluby Uczelniane AZS. 

 a) studenci do ukończenia 28. roku życia (osoby urodzone po 30.09.1993r.), 

 b) uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku), 

c) etatowi pracownicy uczelni - absolwenci szkół wyższych posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra - 

zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę (w wymiarze co najmniej ½ etatu), minimum  

3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Mistrzostw. 

 d) absolwenci, którzy zakończyli studia w roku akademickim 2021/2022 - do końca tego roku akademickiego 

 (dotyczy absolwentów, których ostatni semestr nauki rozpoczął się w roku akademickim 2021/22). 

2) W AMWiM nie mogą uczestniczyć tzw. wolni słuchacze oraz uczestnicy studiów podyplomowych. 

3) Każdy zawodnik / zawodniczka może startować w dowolnej liczbie dyscyplin w ramach AMWiM. 

4) Każdy zawodnik / zawodniczka w jednej dyscyplinie może reprezentować barwy tylko jednej uczelni  

w danym sezonie. 

5) Zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do udziału w AMWiM w jednolitych strojach sportowych. 

6) Wskazane jest promowanie nazwy, logo i barw uczelni oraz Akademickiego Związku Sportowego. 

7) Zabroniony jest start w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza w strojach sportowych  

z barwami innego niż AZS klubu sportowego. Zawodnicy i zawodniczki w strojach sportowych z barwami innego niż 

AZS klubu sportowego nie zostaną dopuszczeni do startu w AMWiM. 

 

VI. ZGŁOSZENIA 

1) Zgłoszenia ostateczne do udziału w AMWiM następują w oparciu o elektroniczny system zgłoszeń  

(E-Madzia).  

2) Zgłoszenia do udziału w rozgrywkach w dyscyplinach indywidualnych następują w wyznaczonym terminie zgodnie  

z informacjami zawartymi w komunikatach przed zawodami. 

3) Zgłoszenia do udziału w rozgrywkach w grach zespołowych następują na drukach zgłoszeń w wyznaczonym 

terminie zgodnie z informacjami zawartymi w komunikatach przed zawodami. Zgłoszenia ostateczne  

i certyfikaty należy złożyć zgodnie z informacją w komunikacie dotyczącym danych rozgrywek. 

4) Zgłoszenie zespołu do udziału w rozgrywkach w grach zespołowych obliguje zespół/klub/uczelnie  

do uiszczenia opłaty za udział zgodnie z informacją przekazaną do klubów przed rozpoczęciem sezonu. 

 

VII. WERYFIKACJA 

1) Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest posiadanie jednocześnie ze zgłoszeniem ostatecznym: 

 ważnej legitymacji AZS, 

 certyfikatu przynależności akademickiej, wg wzoru na aktualny rok akademicki, odpowiedni  

dla poszczególnych grup uczestników AMWiM (student/pracownik). 

 ważnych badań lekarskich (dotyczy judo i trójboju siłowego). 

 osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć zgodę rodzica / prawnego opiekuna zgodnie  

z załącznikiem nr 6 do regulaminu ogólnego AMP (dostępnego na stronie www.ampy.pl). 

2) W czasie trwania zawodów kierownik drużyny zobowiązany jest do przedstawienia – na życzenie kierownika 

drużyny przeciwnej lub komisarza zawodów – dokumentów uprawniających zawodników do brania w nich udziału 

pod rygorem dyskwalifikacji tych zawodników. 

3) Brak odpowiednich dokumentów Sędzia Główny ma obowiązek odnotować w protokole zawodów.  

 

 



 

 

VIII. TERMINARZ ROZGRYWEK 

1) Kalendarz rozgrywek dla gier zespołowych zostanie ustalony i podany do wiadomości po ostatecznym terminie 

zgłoszeń oraz po zatwierdzeniu niniejszego regulaminu przez Zarząd AZS Warszawa. 

2) W dyscyplinach indywidualnych terminarze rozgrywania poszczególnych rzutów zostaną podane  

do wiadomości po zatwierdzeniu niniejszego regulaminu przez Zarząd AZS Warszawa. 

 

IX. ODWOŁANIA I PROTESTY 

1) Wszelkimi sprawami spornymi wynikłymi po zakończeniu zawodów oraz rozstrzyganiem pisemnie złożonych 

protestów zajmuje się Komisja ds. Rozgrywek AZS Warszawa. 

2) Skład Komisji zatwierdza na początku sezonu Zarząd AZS Warszawa. 

3) Termin składania protestów upływa po trzech dniach od zakończenia danych zawodów. 

4) Od decyzji Komisji ds. Rozgrywek przysługuje odwołanie do Zarządu AZS Warszawa. Decyzje Zarządu AZS Warszawa 

są ostateczne. 

5) Wprowadza się opłatę protestową w wysokości 500 PLN. Opłata zostanie zwrócona w całości lub części  

w przypadku rozstrzygnięcia protestu na korzyść wnoszącego. 

 

X. PRZEŁOŻENIA ZAWODÓW 

1) Przełożenie zawodów może odbyć się za obustronną zgodą zainteresowanych zespołów oraz akceptacją 

Koordynatora rozgrywek AMWiM. Procedura przełożenia zawodów wymaga formy wiadomości e-mail. 

2) Przełożenie zawodów może się odbyć nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym pierwotnie terminem  

ich rozegrania.  

3) W grach zespołowych drużyna po wskazanym okresie na przekazanie uwag do terminarza rozgrywek (7 dni  

od dnia przekazania propozycji terminarza gier w formie wiadomości e-mail) ma prawo przełożyć maksymalnie  

2 spotkania w rundzie z zachowaniem zasad opisanych w pkt X ppkt 2. 

 

XI. OBOWIĄZKI GOSPODARZY 

1) Przygotowanie obiektu oraz sprzętu sportowego niezbędnego do rozegrania zawodów zgodnie  

z regulaminem danej dyscypliny. 

2) Przygotowanie stanowiska sędziego technicznego (stolikowego) oraz materiałów do prowadzenia protokołu 

sędziowskiego. 

3) Przygotowanie stanowiska opieki medycznej. 

4) Promocja i informacja o rozgrywanych zawodach. 

5) Przekazanie bezpośrednio po meczu wyników e-mailem do Koordynatora rozgrywek wg zasad określonych  

w regulaminach technicznych  dyscyplin i odpowiednich komunikatach. 

 

XII. PUNKTACJA 

1) Punktacja indywidualna jest identyczna dla wszystkich dyscyplin, chyba, że inaczej stanowi zapis  

w regulaminie technicznym danej dyscypliny.  

Za zajęcie kolejnych miejsc do klasyfikacji drużynowej przyznaje się punkty  

wg zasady: n+1, n-1, n-2 itd. (gdzie „n” oznacza liczbę sklasyfikowanych zawodników startujących  

w najliczniejszej konkurencji (osobno dla kobiet i dla mężczyzn) 

2) Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona po ukończeniu zawodów przez reprezentantów minimum  

4 uczelni (osobno dla kobiet i dla mężczyzn). 

 

 

 

 



 

 

3) W generalnej punktacji drużynowej obowiązuję następująca punktacja: 

Liczba uczelni startujących w danej dyscyplinie 

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +1 

M
ie

js
ce

 u
cz

el
n

i 

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 +1 

2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 +1 

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 +1 

4 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 +1 

5  1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +1 

6   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 +1 

7    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +1 

8     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 +1 

9      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +1 

10       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +1 

11        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +1 

12         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +1 

13          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +1 

14           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 +1 

15            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +1 

16             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 +1 

17              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +1 

18               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 +1 

19                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +1 

20                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +1 

21                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +1 

22                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 +1 

23                    1 2 3 4 5 6 7 8 +1 

24                     1 2 3 4 5 6 7 +1 

25                      1 2 3 4 5 6 +1 

26                       1 2 3 4 5 +1 

27                        1 2 3 4 +1 

28                         1 2 3 +1 

29                          1 2 +1 

30                           1 +1 

 +1                            +1 

 

XIII. ZASADY FINANSOWANIA 

1) Koszty związane z organizacją rozgrywek ponosi AZS Warszawa (ze środków własnych oraz uzyskanych  

w ramach konkursów o środki publiczne) oraz uczelnie uczestniczące w rozgrywkach, zgodnie z przyjętym przez 

Zarząd trybem finansowania. 

2) Kluby Uczelniane AZS oraz AZS  Warszawa, będące organizatorami poszczególnych turniejów poczynią starania  

w celu pozyskania środków finansowych na reklamę i nagrody rzeczowe od sponsorów. 

 

XIV. NAGRODY 

I. W dyscyplinach indywidualnych zwycięzcy otrzymują medale, dyplomy oraz w miarę możliwości organizatora 

dodatkowe upominki i nagrody rzeczowe od sponsorów. 

II. W grach zespołowych zwycięzcy otrzymują medale oraz w miarę możliwości organizatora dodatkowe upominki  

i nagrody rzeczowe od sponsorów. Medale zostaną przyznane w poszczególnych dyscyplinach drużynowych  

w następującej ilości: 

A) piłka siatkowa, koszykówka, futsal – nie więcej niż 15 medali, 

B) piłka ręczna – nie więcej niż 17 medali, 

C) piłka nożna – nie więcej niż 19 medali. 

III. W klasyfikacji generalnej poszczególnych dyscyplin zwycięskie uczelnie (KU AZS) otrzymują puchary, dyplomy oraz 

w miarę możliwości dodatkowe upominki i nagrody rzeczowe. 

IV. Medale w dyscyplinach drużynowych oraz dyplomy i puchary w generalnej klasyfikacji drużynowej zostaną 

wręczone zwycięzcom pod warunkiem udziału reprezentanta uczelni w Podsumowaniu AMWiM.  

 

 



 

 

 

XV. DANE OSOBOWE 

1) Administratorem danych osobowych uczestników Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza jest 

Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/9 w Warszawie, email: warszawa@azs.pl.  

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w zakładce polityka prywatności  

na stronie www.azs.waw.pl 

2) Realizując cele organizacji i promocji Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza organizator utrwala 

fragmenty zawodów w postaci materiału foto i wideo. Uczestnictwo w Akademickich Mistrzostwach Warszawy  

i Mazowsza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i publikację wizerunku uczestnika  

na stronie Akademickiego Związku Sportowego Warszawa oraz stronach powiązanych, a także w mediach 

społecznościowych należących do organizatora. 

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1) Uroczysta inauguracja rozgrywek AMWiM 2021/2022 będzie miała miejsce podczas Trójboju Rektorskiego 

w trakcie 58. VARSOVIADY - Igrzysk Studentów Pierwszego Roku w dniu 11.11.2021 roku na terenie  

AWF Warszawa. 

2) Zespół, w którego skład wchodzą zawodnicy nieuprawnieni do startu, zostaje zdyskwalifikowany poprzez 

walkower dla drużyny przeciwnej. W dyscyplinach indywidualnych następuje indywidualna dyskwalifikacja 

zawodnika, której długość określa Komisja ds. Rozgrywek AZS Warszawa.  

3) Zespół, który w czasie rozgrywek odda dwa mecze walkowerem zostaje zdyskwalifikowany ( dotychczas rozegrane 

mecze zostają anulowane), zajmuje ostatnie miejsce w zawodach i nie przyznaje się mu punktów  

w punktacji generalnej.   

4) Zespół, który zostanie zdyskwalifikowany z rozgrywek AMWiM 2021/22 jest zobowiązany do wpłacenia 

równowartości organizacji pozostałych spotkań drużyny pod rygorem pozbawienia prawa startu  

w rozgrywkach tej dyscypliny w sezonie 2022/23. 

5) Informacja o fakcie dopuszczenia przez trenera reprezentacji uczelni do składu zawodnika nieuprawnionego 

zostanie przesłana przez Organizatora do władz uczelni. 

6) W przypadku oddania meczu walkowerem w dyscyplinach drużynowych zespół (klub) zobowiązany jest  

do uiszczenia opłaty regulaminowej w wysokości 250 zł na konto organizatora rozgrywek w ciągu 30 dni  

od terminu meczu oddanego walkowerem. W przypadku nieuiszczenia opłaty sprawa zostaje przekazana  

do decyzji Komisji ds. Rozgrywek. 

7) 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 kontynuowanie rozgrywek Organizator zastrzega sobie prawo  

do przedwczesnego zakończenia Mistrzostw. 

8) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia oraz odwołania zawodów w danej dyscyplinie. 

9) Pozostałe sprawy, nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzygane będą według regulaminów technicznych 

dyscyplin rozgrywanych w ramach AMWiM lub przez Komisję ds. Rozgrywek AMWiM. 

10) Do interpretacji niniejszego regulaminu oraz regulaminów technicznych dyscyplin rozgrywanych w ramach 

AMWiM właściwy jest Zarząd AZS Warszawa oraz upoważniony przez Zarząd Koordynator AMWiM. 
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