
 

 

Warszawa, 21 września 2022 r. 

     

          Prezes Klubu Uczelnianego AZS 

Trener/kierownik sekcji  

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo, 

przedstawiamy propozycję rozgrywek Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w grach zespołowych  

w sezonie 2022/2023. W celu utrzymania rozgrywek na poziomie pozwalającym na systematyczną pracę w Waszych sekcjach, 

AZS Warszawa proponuje następujące systemy rozgrywek: 

1. Piłka nożna mężczyzn - ligowy system rozgrywek „każdy z każdym” w rundzie zasadniczej i rewanżowej w okresie 

październik-grudzień oraz marzec-maj. Zgodnie z deklaracjami zespoły SGH oraz WAT organizują boisko na mecze we 

własnym zakresie. 

2. Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn – ligowy system rozgrywek „każdy z każdym” w rundzie zasadniczej i rewanżowej. 

3. Koszykówka kobiet i mężczyzn – ligowy system rozgrywek „każdy z każdym” w rundzie zasadniczej i rewanżowej. 

4. Piłka ręczna kobiet i mężczyzn - system rozgrywek „każdy z każdym” w formie turnieju/ów w wyznaczonych przez 

AZS Warszawa w okresie: grudzień, styczeń, marzec-maj. 

5. Futsal Mężczyzn – system rozgrywek w formie turnieju/ów w wyznaczonych przez AZS Warszawa w okresie: grudzień 

- styczeń. 

6. Futsal Kobiet – system rozgrywek w formie turnieju/ów w wyznaczonych przez AZS Warszawa w okresie: grudzień -

styczeń. 

7. Unihokej - system rozgrywek w formie turnieju/ów w wyznaczonych przez AZS Warszawa w okresie: marzec - maj. 

 

Ewentualny podział na ligi zostanie dokonany na podstawie otrzymanych zgłoszeń zgodnie z wynikami z sezonu 2021/22. 

 

Aby rozgrywki zostały uruchomione każda z drużyn/uczelni obowiązkowo: 

 zapewnia halę sportową do rozgrywek we własnym zakresie (koszykówka i piłka siatkowa). Wymiary obiektu oraz 

boisk muszą być zgodne z przepisami odpowiedniego Związku Sportowego, 

 organizuje mecze we własnym obiekcie (wynajmowanej hali) w terminach nie wcześniej niż o godz. 17.30  

i nie później niż o godz. 21.30, 

 zgłasza odrębny termin rozgrywania spotkań jako gospodarz dla każdego zespołu (koszykówka/piłka siatkowa)  –  

bez możliwości podziału na sekcje np. kobiet i mężczyzn, 

 zabezpiecza jednolite stroje sportowe zgodne z przepisami odpowiedniego Związku Sportowego. Zgodnie  

z Regulaminem Ogólnym AMWiM zabroniony jest start w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza  

w strojach sportowych z barwami innego niż AZS klubu sportowego. 

 

 

 

 



 

 

W związku z powyższym informujemy, że zespoły akceptujące Regulamin Ogólny AMWiM oraz warunki finansowe udziału  

w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza 2022/2023 (tabela nr 1) zobowiązane są w terminie do wtorku  

4 października 2022 r. godz. 15:00 wypełnić i przesłać w formie elektronicznej na adres amw@azs.waw.pl zgłoszenie,  

a oryginał zgłoszenia (podpisany i opieczętowany przez wymienione osoby) dostarczyć do Biura AZS Warszawa  

do 11 października 2022 r. Deklarację uczestniczenia w rozgrywkach należy potwierdzić wpłatą odpowiadającą kwotom 

podanym przy każdej dyscyplinie (przelewem na konto – ALIOR BANK 12 2490 0005 0000 4530 8906 3811) z dopiskiem  

„Udział w Akademickich Mistrzostwach Warszawy” najpóźniej do 4 listopada 2022 r.  

W przypadku pytań dotyczących płatności prosimy o kontakt z koleżanką Weroniką Wolską weronika.wolska@azs.pl 

AZS Warszawa zobowiązuje się do: 

 Zapewnienia obiektu sportowego oraz obsługi technicznej na potrzeby turniejów, 

 Zapewnienia obsługi sędziowskiej w porozumieniu z odpowiednim okręgowym Związkiem Sportowym/ Wydziałem 

Sędziowskim, 

 Zapewnienia obsługi medycznej w porozumieniu z firmą Emergency Response, 

 Prowadzenia strony internetowej z bieżącymi wynikami. 

 

TABELA NR 1 – OPŁATY ZA UDZIAŁ W AMWIM 

Lp. Dyscyplina Opłata za udział 

1 Koszykówka kobiet 1000 PLN 

2 Koszykówka mężczyzn 1200 PLN 

3 Piłka ręczna kobiet 800 PLN  

4 Piłka ręczna mężczyzn 1000 PLN 

5 Piłka siatkowa kobiet 1050 PLN  

6 Piłka siatkowa mężczyzn 1050 PLN  

7 Piłka nożna mężczyzn Zespoły niezapewniające boiska na mecze: 2800 PLN  
Zespoły organizujące boisko na mecze: 800 PLN 

8 Futsal kobiet 500 PLN 

9 Futsal mężczyzn 700 PLN 

10 Unihokej 500 PLN 

 

Załącznik nr 1 – Drużynowe zgłoszenie do AMWiM w grach zespołowych. 

Prosimy wypełnić elektronicznie i przesłać w formie otwartego pliku doc na adres amw@azs.waw.pl do 4 października 2022 r. 

Oryginał zgłoszenia podpisany i opieczętowany przez wymienione osoby należy dostarczyć do Biura AZS Warszawa  

do 11 października 2022 r.  

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Artur Słomka 

Akademicki Związek Sportowy Warszawa 


