
 

 

 

 

PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN - KOMUNIKAT NR 1 

 

1. Do rozgrywek AMWiM 2022/2023 w piłce nożnej mężczyzn zgłosiło się sześć (6) zespołów.  

Rozgrywki będą prowadzone w formie jednej ligi. 

2. AMWiM w piłce nożnej są jednocześnie eliminacjami do Akademickich Mistrzostw Polski. Na podstawie końcowej 

tabeli rozgrywek AMWiM awans do półfinału AMP uzyskają zespoły z miejsc od I do V.  

3. Rozgrywki w ramach AMWiM w piłce nożnej będą odbywały się zgodnie z przedstawionym terminarzem  

na boiskach: BOPN ul. Obrońców Tobruku 11, Akademii Wychowania Fizycznego ul. Marymoncka 34, Wojskowej 

Akademii Technicznej ul. Kartezjusza 1 oraz w razie potrzeby innych warszawskich obiektów sportowych.  

Nie ma możliwości zmiany terminu rozgrywania meczu. 

4. Kluby Uczelniane zgłoszone do rozgrywek zobowiązane są wpłacić kwotę 2800 PLN kosztem udziału  

w rozgrywkach do 4 listopada 2022 r. Zespoły użyczające własne boisko do rozgrywek obowiązuje opłata startowa  

w wysokości 800PLN. W sprawie płatności kontaktować należy się z kol. Weroniką Wolską  

adres e-mail: weronika.wolska@azs.pl.  

5. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Ogólnym AMWiM 2022/2023 oraz Regulaminem Technicznym piłki nożnej. 

Dokumenty dostępne na stronie internetowej Mistrzostw: https://azs.waw.pl/amw/ 

6. Zgodnie z regulaminem zgłoszenie ostateczne do AMWiM należy wykonać poprzez elektroniczny system zgłoszeń  

www.planeta.azs.pl  

7. Weryfikacja - Komplet poniższych dokumentów należy dostarczyć do biura AZS Warszawa  

do 7 listopada 2022 r. do godz. 16.00.  

 Drużynowe zgłoszenie ostateczne z systemu www.planeta.azs.pl podpisane przez Prezesa KU AZS 

(oryginał lub skan), 

 Certyfikat Przynależności Akademickiej z systemu www.planeta.azs.pl – każdego ze zgłoszonych 

zawodników (oryginał lub skan z oryginalnym podpisem zawodnika), 

 osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć zgodę rodzica / prawnego opiekuna zgodnie 

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

 każdy ze zgłoszonych zawodników obowiązkowo musi posiadać legitymację AZS lub ISIC-AZS  

w systemie https://planeta.azs.pl/ 

UWAGA: Weryfikacja odbywać będzie się w terminach:  

 poniedziałek godz. 13.00-16.00,  

 środa godz. 13.00-16.00,  

 czwartek godz. 9.00-12.00 

8. Zgłaszanie dodatkowych zawodników.  

Każdorazowe zgłoszenie nowych zawodników (maksymalnie 30 osób) wymaga dostarczenia kompletu dokumentów 

oraz zaktualizowanej listy zgłoszenia ostatecznego. Tylko zweryfikowani zawodnicy mogą uczestniczyć w rozgrywkach 

AMWiM. 

9. Drużyna gospodarzy zapewnia piłki na mecz oraz protokoły meczowe.  


