Z SKS-u DO AZS-u
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH –
ELIMINACJE
REGULAMIN OGÓLNY
1.

Zawody z SKS-u do AZS-u przeznaczone są dla uczniów szkól średnich.
Zawody rozgrywane są w dwóch etapach:
●

I etap: eliminacje regionalne w pięciu miastach: Katowice, Lublin, Opole, Toruń, Warszawa (wrzesień-październik 2022 r.).

●

II etap: finał ogólnopolski w Warszawie w terminie 2-4.12.2022 r.

2.

Zgłoszenia reprezentacji miast dokonywane są za pośrednictwem Organizacji Środowiskowych AZS z
na druku zgłoszenia wstępnego - dostępny na stronie internetowej: www.azs.waw.pl/sksazs/ .

3.

Zawody z SKS-u do AZS-u rozgrywane będą w formule drużynowej w poszczególnych dyscyplinach:

4.

a.

piłka siatkowa kobiet i mężczyzn

b.

koszykówka kobiet i mężczyzn

c.

futsal mężczyzn

danego

miasta,

Zawody z SKS-u do AZS-u rozgrywane będą w formule indywidualnej w poszczególnych dyscyplinach:
a.

tenis stołowy kobiet i mężczyzn

b.

ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn

5.

Ww. dyscypliny rozgrywane są wg. ogólnych zasad gry w dane sporty z wyjątkami przedstawionymi w załącznikach - regulaminach
technicznych poszczególnych dyscyplin.

6.

Warunkiem dopuszczenia do zawodów będzie kompletnie wypełniony druk zgłoszenia ostatecznego oraz komplet dokumentów wszystkich
zgłoszonych:
a.

Oświadczenie trenera/opiekuna

b.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach – dotyczy zawodników niepełnoletnich

c.

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika zawodów

d.

Legitymacja szkolna danego zawodnika

Wzory w/w dokumentów znajdują się na stronie internetowej organizatora.
7.

Zwycięzcy zawodów w poszczególnych dyscyplinach otrzymują dyplomy oraz puchary/medale. Organizator zastrzega sobie możliwość
przyznania dodatkowych nagród.

8.

Koszty organizacji zawodów eliminacyjnych i finałowych pokrywa AZS w ramach pozyskanych dotacji.

9.

Koszty uczestnictwa w finale ogólnopolskim (w tym zakwaterowanie i wyżywienie) pokrywa AZS w ramach pozyskanych dotacji.

10. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym danych zawodów. Od decyzji Organizatora
zainteresowanym stronom przysługuje odwołanie do Zarządu AZS Warszawa.
11. Wszyscy uczestnicy zawodów startują w duchu sportowej rywalizacji fair-play i w nim też starają się rozwiązywać wszelkie kwestie sporne.
12. Trenerem / opiekunem drużyny – reprezentacji danej szkoły w dowolnej dyscyplinie objętej programem zawodów, może być nauczyciel
z danej szkoły lub wyznaczony rodzic/ opiekun.
13. Zawody finałowe rozgrywane są wg powyższego regulaminu.
14. Głównym organizatorem zawodów jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa (ul. Szpitalna 5/19,
00-031 Warszawa, e-mail: warszawa@azs.pl) we współpracy z organizacjami AZS z Opola, Lublina, Katowic i Torunia.

REGULAMINY TECHNICZNE DYSCYPLIN
KOSZYKÓWKA KOBIET I MĘŻCZYZN
1)

Do zawodów eliminacyjnych dopuszczone zostaną drużyny, które w terminie prześlą dokumenty zgłoszeniowe. Skład drużyn  max 9
zawodniczek / zawodników (w tym rezerwowi) + trener / opiekun

2)

System rozgrywek zostanie dostosowany do liczby zgłoszonych zespołów.

3)

Czas gry. Spotkanie rozgrywane jest w czasie 2 x 10 min, w przypadku remisu następuje dogrywka 1 x 2 min.
Czas gry jest ciągły (bez zatrzymywania zegara) za wyjątkiem:
●

rzutów wolnych

●

przerwy na żądanie

●

dwóch ostatnich minut drugiej połowy oraz dogrywki

4)

Przerwa między połowami trwa 2 min. Każdemu zespołowi przysługuje 1 przerwa na żądanie w trakcie całego meczu.

5)

Faule. Zawodnik, który popełnił cztery faule zostanie o tym poinformowany i musi natychmiast opuścić grę.
Piąty i każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie skutkuje rzutami osobistymi pokrzywdzonej drużyny.

6)

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt. za przegraną 1 pkt.

7)

O zajętym miejscu decyduje w kolejności:
●

większa liczba zdobytych punktów,

●

wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami,

●

większa różnica koszy zdobytych i straconych,

●

większa liczba zdobytych koszy.

8) Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie regulamin PZKOSZ.
PIŁKA SIATKOWA KOBIET I MĘŻCZYZN
1)

Do zawodów eliminacyjnych dopuszczone zostaną drużyny, które w terminie prześlą dokumenty zgłoszeniowe. Skład drużyn  max 10
zawodniczek / zawodników (w tym rezerwowi) + trener / opiekun.

2)

System rozgrywek zostanie dostosowany do liczby zgłoszonych zespołów.

3)

Spotkania rozgrywane są do 2 wygranych setów do 15 pkt., w razie remisu rozgrywany zostaje tie-break do 15. Każdemu zespołowi
przysługuje 1 przerwa na żądanie (w trakcie każdego seta).

4)

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt. za przegraną 1 pkt.

5)

O zajętym miejscu decyduje w kolejności:
●

większa liczba zdobytych punktów,

●

lepszy stosunek setów (liczba uzyskana po podzieleniu setów zdobytych przez sety stracone),

●

lepszy stosunek małych punktów (liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone),

●

wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

FUTSAL MĘŻCZYZN
1)

Do zawodów eliminacyjnych dopuszczone zostaną drużyny, które w terminie prześlą dokumenty zgłoszeniowe. Skład drużyn  max 9
zawodników (w tym rezerwowi) + trener / opiekun.

2)

System rozgrywek zostanie dostosowany do liczby zgłoszonych zespołów.

3)

Obowiązują przepisy PZPN odnośnie gry w futsal z wyjątkiem czasu gry oraz fauli akumulowanych.

4)

Spotkanie rozgrywane jest w czasie 2 × 8 min. (efektywnego czasu gry). Przerwa między połowami trwa 5 min.
W przypadku remisu w fazie pucharowej następuje seria rzutów karnych (po 3). Każdemu zespołowi przysługuje 1 przerwa na żądanie
(w trakcie całego meczu).

5)

W meczu bierze udział 4. zawodników w polu oraz bramkarz, zmiany dokonywane są w dowolnej chwili

6)

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt.

7)

Przy równej liczbie punktów o układzie tabeli decydują kolejno:

●

bilans punktów z bezpośrednich spotkań,

●
●

różnica bramek z bezpośrednich spotkań,
większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach,

●

różnica bramek ze wszystkich spotkań,

●

rzuty karne (3) wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.

8)

Po otrzymaniu dwóch żółtych kartek lub jednej czerwonej kartki ukarany zawodnik zostaje automatycznie odsunięty od jednego
najbliższego meczu turnieju.
9) Czwarty i każdy następny faul drużyny skutkuje rzutem karnym przedłużonym z 10 metrów dla przeciwnika.
10) Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach na piszczele.
ERGOMETR WIOŚLARSKI KOBIET I MĘŻCZYZN
1)

Liczba osób dopuszczonych do rozgrywek eliminacyjnych – bez ograniczeń.

2)

Zawodnicy zgłaszani są przez opiekuna/trenera.

3)

Zawody zostaną przeprowadzone na ergometrach wioślarskich Concept II.

4)

Zawody zostaną rozegrane w formule na czas: 2 minuty dla kobiet i 3 minuty dla mężczyzn.

5)

Wynikiem każdej osoby biorącej udział w zawodach będzie dystans pokonany w ww. czasie.

6)

Kolejność startu ustala Komisja Sędziowska.

7)

O kolejności zajętych miejsc w klasyfikacji indywidualnej, decyduje dystans pokonany przez zawodnika / zawodniczkę w czasie
określonym w pkt. 3.

8)

W przypadku uzyskania takiego samego wyniku decydować będzie niższa waga zainteresowanych zawodniczek/zawodników.

9)

Do ogólnopolskiego finału z SKSu do AZSu awansują: 4 najlepsze zawodniczki i 4 najlepszych zawodników.

10) W przypadku przerwania biegu przed jego końcem z przyczyn obiektywnych (np. awaria ergometru), zawodnik ma prawo do
powtórzenia biegu.
TENIS STOŁOWY KOBIET I MĘŻCZYZN
1)

Do turnieju tenisa stołowego w zawodach eliminacyjnych przyjętych zostanie max 32 kobiety i 32 mężczyzn. O zakwalifikowaniu się do
turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń.

2)
3)

Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość zawodników/zawodniczek uwzględniając zapis pkt. 1.
Turnieje dla kobiet i mężczyzn zostaną rozegrane systemem dopasowanym do liczby zgłoszonych zawodniczek/zawodników.

UWAGI KOŃCOWE
1.

W przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu, można składać protesty do Biura AZS Warszawa
w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów (decyduje data wpłynięcia protestu do Biura). 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 Warszawa.

2.

W przypadku stwierdzenia uczestniczenia w zawodach finałowych zawodniczki / zawodnika nieuprawnionego do startu, w dyscyplinie
indywidualnej zostanie on zdyskwalifikowany, a w dyscyplinie drużynowej zdyskwalifikowana zostanie cała drużyna.

3.

Z uwagi na ciągle obecną i zmieniającą się sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 Organizator może wprowadzić limit uczestników
podczas zawodów, podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywania zawodów, zmienić ramy czasowe rozgrywania poszczególnych
turniejów.
Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego obiektów, na których zostaną rozegrane
poszczególne dyscypliny. Nieprzestrzeganie ich może skutkować dyskwalifikacją danej osoby lub całej drużyny.

4.

Załączniki do regulaminu:

●

Zgłoszenie wstępne do zawodów
Zgłoszenie ostateczne – imienne do zawodów

●

Oświadczenie trenera opiekuna

●

Oświadczenie osoby pełnoletniej biorącej udział w zawodach

●

Zgoda rodzica / prawnego opiekuna na udział osoby niepełnoletniej w zawodach

Z SKS-u do AZS-u
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

ZGŁOSZENIE WSTĘPNE
Niniejszym zgłaszamy reprezentację szkoły

………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa)

do udziału w eliminacjach warszawskich turnieju z SKSu do AZSu 2022 w następujących ilościach osób w poszczególnych
dyscyplinach:
Dyscyplina

Liczba
zawodników

Imię i nazwisko
Trenera/Opiekuna

telefon

e-mail

Futsal Mężczyzn
Koszykówka Kobiet
Koszykówka Mężczyzn
Piłka siatkowa Kobiet
Piłka siatkowa Mężczyzn
Ergometr wioślarski Kobiet
Ergometr wioślarski Mężczyzn
Tenis stołowy Kobiet
Tenis stołowy Mężczyzn

Jednocześnie oświadczamy, że:


wszyscy zgłoszeni zawodnicy są uczniami w/w szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum)

Dyrektor Szkoły

Wypełnione zgłoszenie proszę przesłać na adres: piotr.zebrowski@azs.waw.pl do poniedziałku 12.09.2022 r. do godziny 12:00

ZGŁOSZENIE OSTATECZNE - IMIENNE
do zawodów eliminacyjnych / finałowych*

………………….………………………….………

…………………..……………………………………

(dyscyplina)

Imię i nazwisko

(szkoła)

Data urodzenia

Nr leg. szkolnej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

UWAGA !!!
Niniejszy druk wraz z kompletem legitymacji szkolnych zgłoszonych zawodników należy dostarczyć bezpośrednio do prowadzących
rozgrywki w danej dyscyplinie podczas odprawy technicznej / weryfikacji zawodników.
Zatwierdzam i zgłaszam reprezentację szkoły w podanym składzie do zawodów „Z SKS-u do AZS-u” i potwierdzam, że wszyscy zgłoszeni
zawodnicy są jej uczniami .

TRENER/OPIEKUN
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

e-mail

……………..……………………………………………
(Podpis Trenera / Opiekuna)

…………….…………………………..……………
Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE TRENERA / OPIEKUNA GRUPY
Imię i nazwisko: ………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa szkoły: ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
Dyscyplina: ………………………………………………………………………………………..…….…….……………………….………………



Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu zawodów „Z SKS-u do AZS-u”
oraz, że zapoznałem z ww. Regulaminem powierzoną mi grupę, którą będę się opiekował do zakończenia zawodów.



Oświadczam, że posiadam zgodę rodziców wszystkich zgłoszonych zawodniczek / zawodników na udział w zawodach
„Z SKS-u do AZS-u” oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.



Oświadczam, na podstawie indywidualnych badań lekarskich / ważnych książeczek zdrowia / oświadczeń rodziców
(opiekunów), że stan zdrowia wszystkich zgłoszonych zawodniczek / zawodników pozwala im na udział w zawodach „Z SKS-u
do AZS-u”.

Niniejsze oświadczenie dotyczy zawodów eliminacyjnych „Z SKS-u do AZS-u” w roku 2022.

Imię i nazwisko trenera / opiekuna
grupy

Podpis trenera / opiekuna grupy
(czytelny)

Akademicki Związek Sportowy WARSZAWA
ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa
tel. / fax. 022 827 28 63, 828 59 55
mail: warszawa@azs.pl, www.azs.waw.pl

INDYWIDUALNE OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA ORAZ ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Imię i nazwisko

Szkoła

Data urodzenia

Nr legitymacji

Niniejszym oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na udział w rywalizacji sportowej w ramach turnieju
„Z SKSu do AZSu”. Oświadczam, że znam Regulamin Zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Ponadto wyrażam zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na dowolnych nośnikach (w tym
m.in. cd, dvd, taśma video itd.) mojego wizerunku (imienia i nazwiska, wizualnej prezentacji) dla celów publikacji,
promocji i reklamy zawodów we wszystkich mediach oraz materiałach, które Organizator zawodów „Z SKS-u do AZS-u”
uzna za odpowiednie dla celu popularyzacji idei zawodów oraz upubliczniania informacji o nich. Fotografie i obrazy będą
mogły być kopiowane, eksponowane i pokazywane publicznie lub zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego
rodzaju środków przekazu, szczególnie do albumów prasowych i na potrzeby wszelkich mediów: prasy, telewizji, kina,
video, Internetu, prospektów, materiałów reklamowych do wysyłki katalogów, plakatów, artykułów promocyjnych,
kampanii reklamowych, itd. Zgoda jest dobrowolna, jednak jej niewyrażenie może skutkować niemożnością wzięcia
udziału w zawodach.
Oświadczam, że w związku z powyższym nie będę występować z żadnymi roszczeniami finansowymi
do Organizatora zawodów „Z SKS-u do AZS-u” lub osób trzecich. Powyższe oświadczenie podpisuję na zasadzie
dobrowolności, z pełną świadomością konsekwencji zrzeczenia się określonych wyżej roszczeń. Uprzedzony
o odpowiedzialności karnej z art. 272 Kodeksu karnego za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy lub podstępne
wprowadzenie w błąd, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.
Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Akademicki Związek Sportowy
Warszawa z siedzibą: ul. Szpitalna 5/19 00-031 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w zawodach. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania
oraz żądania ich usunięcie lub ograniczenia przetwarzania.

(miejscowość, data) (podpis)

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W ZAWODACH
„Z SKS-u do AZS-u”
ORAZ NA WYKORZYSTANIE JEGO WIZERUNKU
Szkoła

Miejscowość, data

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia osoby niepełnoletniej

Jako rodzic / prawny opiekun* osoby niepełnoletniej, wyrażam zgodę na jej udział w zawodach „Z SKS-u do AZS-u”, organizowanych
przez Akademicki Związek Sportowy. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zawodów „Z SKS-u do AZS-u” i akceptuję
zasady w nim zawarte oraz zrzekam się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu rzeczonych warunków przebiegu zawodów.
Oświadczam również, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do jego uczestnictwa w zawodach „Z SKS-u do AZS-u”.
W przeciwnym razie ponoszę całkowitą odpowiedzialność za ich skutki. Przyjmując do wiadomości ryzyko uszkodzenia ciała, uprawniam
Organizatorów rozgrywek – w razie takiej konieczności – do zapewnienia mojemu dziecku wszelkich świadczeń zdrowotnych celem
zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.
Oświadczam, że w przypadku nie przestrzegania przez moje dziecko / osobę niepełnoletnią nad którą sprawuję prawną opiekę* zasad
ustalonych przez Organizatora, dotyczących przebiegu i organizacji zawodów „Z SKS-u do AZS-u”, co przyczyniłoby się do powstania szkód
u mojego dziecka, u osób trzecich lub Organizatora, jako rodzic / opiekun prawny ponoszę za to pełną odpowiedzialność.
Ponadto wyrażam zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na dowolnych nośnikach (w tym m.in. cd, dvd, taśma video itd.)
wizerunku mojego dziecka / osoby niepełnoletniej nad którą sprawuję prawną opiekę* (imienia i nazwiska, wizualnej prezentacji) dla celów
publikacji, promocji i reklamy zawodów we wszystkich mediach oraz materiałach, które Organizator zawodów „Z SKS-u do AZS-u” uzna
za odpowiednie dla celu popularyzacji idei zawodów oraz upubliczniania informacji o nich. Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane,
eksponowane i pokazywane publicznie lub zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego rodzaju środków przekazu, szczególnie
do albumów prasowych i na potrzeby wszelkich mediów: prasy, telewizji, kina, video, internetu, prospektów, materiałów reklamowych
do wysyłki katalogów, plakatów, artykułów promocyjnych, kampanii reklamowych, itd. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych moich i mojego dziecka / osoby niepełnoletniej nad którą sprawuję prawną opiekę* w celu przeprowadzenia zawodów
„Z SKSu do AZS-u” oraz ich promocji. Zgoda jest dobrowolna, jednak jej niewyrażenie może skutkować niemożnością wzięcia udziału
w zawodach.
Oświadczam, że w związku z powyższym nie będę występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do Organizatora zawodów „Z SKS-u
do AZS-u” lub osób trzecich. Powyższe oświadczenie podpisuję na zasadzie dobrowolności, z pełną świadomością konsekwencji zrzeczenia
się określonych wyżej roszczeń.
Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą: ul. Szpitalna 5/19 00-031 Warszawa. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zawodach. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcie lub ograniczenia przetwarzania.

Imię i nazwisko rodzica /
prawnego opiekuna

Podpis rodzica / prawnego opiekuna
(czytelny)

