RE GULA MIN OGÓLNY
I

CEL

Celem Mistrzostw jest:
1.1 Przegląd pracy sportowo - wychowawczej i organizacyjnej Klubów Uczelnianych AZS oraz Studiów Wychowania Fizycznego
i Sportu.
1.2 Sprawdzian poziomu sportowego, wyłonienie Akademickiego Mistrza Polski w poszczególnych dyscyplinach sportowych
w klasyfikacji generalnej oraz poszczególnych typach uczelni.
1.3 Wyłonienie najlepszych uczelni, jako reprezentantów Polski na Akademickie Mistrzostwa Europy w poszczególnych
dyscyplinach sportowych.
1.4 Popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku akademickim.
1.5 Promowanie logo, nazwy i barw uczelni oraz Akademickiego Związku Sportowego.
1.6 Integracja młodzieży akademickiej poprzez sport.
1.7 Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi, zagrażającym
środowisku młodzieży uczącej się.
1.8 Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.

II

ZASADY ORGANIZACJI AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI

2.1

W Akademickich Mistrzostwach Polski startują studenci, doktoranci i pracownicy danej uczelni (spełniający wymogi
określone w pkt. III), zrzeszeni w Akademickim Związku Sportowym.
2.2 Wszelkie procedury, a w szczególności zgłaszanie do Mistrzostw, składanie protestów i odwołań oraz inne, są w gestii Klubu
AZS działającego w danej uczelni.
2.3 W przypadku, gdy uczelnia ma oddziały terenowe (filie, wydziały zamiejscowe i inne), w których powołany jest odrębny Klub
AZS, to uczestnicy Mistrzostw, o których mowa w pkt. II.2.1 reprezentują dany oddział terenowy (filię, wydział zamiejscowy
i inne) oraz działający w nim Klub AZS.
2.4 30. Akademickie Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane w roku akademickim 2012/2013. Terminy rozgrywania
poszczególnych zawodów oraz ich organizatorzy zostaną zatwierdzeni przez Zarząd Główny AZS i podani do wiadomości na
stronie internetowej www.amp.azs.pl.
2.5 Koordynatorem rozgrywek Akademickich Mistrzostw Polski (AMP) w roku akademickim 2012/2013 jest Akademicki Związek
Sportowy Środowisko Warszawa.
2.6 Wszelkie kwestie dotyczące rozgrywek prowadzonych w ramach Akademickich Mistrzostw Polski będą dostępne na stronie
internetowej www.amp.azs.pl (oficjalnej stronie Mistrzostw).
2.7 Zarząd Główny AZS na wniosek Rady UKF lub Koordynatora AMP może powołać do współpracy komisarzy poszczególnych
dyscyplin, w których zakresie obowiązków będzie:
 współpraca z organizatorem danych Mistrzostw w zakresie doboru odpowiednich obiektów sportowych,
 współpraca z organizatorem danych Mistrzostw w zakresie powoływania Komisji Sędziowskiej,
 współpraca z organizatorem danych Mistrzostw w zakresie tworzenia programu, terminarza działań (komunikaty) oraz
doboru odpowiedniego systemu rozgrywek/gier,
 dbałość o poprawność przeprowadzenia Mistrzostw zgodnie z Regulaminem AMP, programem Mistrzostw oraz
stosownymi przepisami Polskich Związków Sportowych danej dyscypliny sportowej.
2.8 W poszczególnych dyscyplinach AMP zawody zaliczane będą do punktacji generalnej, jeżeli weźmie w nich udział i zostanie
sklasyfikowanych minimum osiem uczelni.
2.9 Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z niniejszym Regulaminem, Regulaminami Technicznymi poszczególnych
dyscyplin sportu oraz w oparciu o przepisy poszczególnych Polskich Związków Sportowych.
2.10 Ilekroć w Regulaminie Ogólnym oraz Regulaminach Technicznych będzie mowa o:
a) rozgrywkach regionalnych - należy to rozumieć, jako etap eliminacji AMP - rozgrywki organizowane przez Organizacje
Środowiskowe AZS dla reprezentacji uczelnianych z danego regionu/środowiska (środowiskowe ligi międzyuczelniane),
b) rozgrywkach półfinałowych - należy to rozumieć, jako etap eliminacji AMP - zawody dla najlepszych reprezentacji
z eliminacji regionalnych, bądź dla reprezentacji bezpośrednio zgłoszonych do tego etapu (w zależności od
regulaminów technicznych poszczególnych dyscyplin),
c) rozgrywkach finałowych - należy to rozumieć, jako ostateczny etap rozgrywek AMP - zawody dla najlepszych
reprezentacji z półfinałów, bądź dla reprezentacji bezpośrednio zgłoszonych do tego etapu (w zależności od
regulaminów technicznych poszczególnych dyscyplin).
2.11 Liczbę uczelni z danego środowiska mających prawo udziału w rozgrywkach półfinałowych dyscyplin rozgrywanych od
poziomu rozgrywek środowiskowych (Futsal M, Koszykówka M, Piłka Nożna M, Piłka Siatkowa K i M) określa Koordynator
AMP na podstawie liczby uczelni startujących w rozgrywkach środowiskowych w roku poprzedzającym bieżącą edycję AMP.
www.amp.azs.pl
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Awans do rozgrywek półfinałowych następuje na podstawie wyników rozgrywek środowiskowych przeprowadzanych
w bieżącym roku akademickim.
Rozgrywki półfinałowe w poszczególnych dyscyplinach powinny odbyć się w obrębie maksymalnie trzech kolejnych
weekendów.
Rozgrywki finałowe powinny zostać rozegrane nie później niż miesiąc od terminu pierwszych rozgrywek półfinałowych
w danej dyscyplinie.
Przyznanie organizacji :
a)
rozgrywek finałowych w systemie eliminacyjnym w grach zespołowych takich jak: Badminton, Futsal K i M,
Koszykówka K i M, Piłka Nożna M, Piłka Ręczna K i M, Piłka Siatkowa K i M, Tenis Stołowym K i M oraz Tenis K i M jest
równoznaczne z przyznaniem miejsca w rozgrywkach finałowych reprezentacji uczelni będącej gospodarzem tych
rozgrywek, jednocześnie zwalniając ją z gry w rozgrywkach półfinałowych (pozostaje obowiązek gry w lidze
środowiskowej, jeśli pierwszym etapem eliminacji są rozgrywki środowiskowe – w takiej sytuacji do półfinału
awansuje kolejna uczelnia z ligi środowiskowej). Organizator rozgrywek finałowych awansuje wówczas do finałów na
ostatnim miejscu z danego półfinału (rozstawienie). Może się on zrzec tego prawa, by rywalizować w celu zajęcia
innego niż przysługującego mu ostatniego miejsca, a tym samym odpowiedniego miejsca w rozstawieniu. Wybierając
wariant gry w półfinale, jeśli nie awansuje do finału, ostatecznie traci prawo gry w finale. Zasada ta nie ma
zastosowania, gdy organizatorem rozgrywek finałowych jest Organizacja Środowiskowa AZS.
b)
rozgrywek półfinałowych w systemie eliminacyjnym w grach zespołowych takich jak: Futsal M, Koszykówka M, Piłka
Nożna M oraz Piłka Siatkowa K i M jest równoznaczne z przyznaniem miejsca w rozgrywkach półfinałowych
reprezentacji uczelni będącej gospodarzem tych rozgrywek. Pozostaje jednak obowiązek gry w lidze środowiskowej
(w takiej sytuacji z ligi środowiskowej do półfinału awansuje o jedną uczelnię mniej). Zasada ta nie ma zastosowania,
gdy organizatorem rozgrywek półfinałowych jest Organizacja Środowiskowa AZS.
Regulaminy rozgrywek regionalnych muszą być tożsame z Regulaminem AMP. W przypadku istotnych rozbieżności,
decydują zapisy Regulaminu AMP. Szczegółowe zasady organizowania rozgrywek regionalnych zostały określone
w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
Brak strony internetowej zawierającej bieżące informacje o tegorocznych rozgrywkach oraz oficjalny regulamin
i komunikaty (zawierające liczbę uczelni startujących oraz wyniki końcowe) z rozgrywek danej Ligi Środowiskowej, będzie
skutkował brakiem możliwości startu reprezentacji uczelni z danego Środowiska w rozgrywkach półfinałowych AMP oraz
nieuwzględnieniem wyników w klasyfikacji generalnej AMP.
Komisję sędziowską - w tym sędziego głównego zawodów - powołuje organizator zawodów AMP w porozumieniu
z Komisarzem, jeśli jest on powołany.
Wprowadza się limit ilościowy zawodników w poszczególnych dyscyplinach. Jeżeli uczelnia nie będzie reprezentowana przez
odpowiednią liczbę zawodników, nie będzie klasyfikowana w punktacji drużynowej. Szczegóły są zawarte w regulaminach
technicznych poszczególnych dyscyplin.
W rozgrywkach prowadzonych systemem eliminacyjnym, od etapu półfinałów, podział na grupy eliminacyjne
(z uwzględnieniem rozstawień opisanych w załączniku do niniejszego regulaminu) dokonany zostanie podczas losowania
przeprowadzonego w Biurze Koordynatora AMP przez Komisję Losującą pod przewodnictwem członka Rady UKF lub ZG AZS.
W sytuacjach wyjątkowych (np. absencja wcześniej zgłoszonych uczestników) należy przeprowadzić nowe losowanie
podczas odprawy technicznej. Decyzję w tej kwestii podejmuje Weryfikator ZG AZS w porozumieniu Organizatorem oraz
Komisarzem, jeśli jest on powołany.
W celu ujednolicenia systemów rozgrywania Akademickich Mistrzostw Polski w półfinałach i finałach, w poszczególnych
dyscyplinach zostały opracowane szablonowe rozwiązania uzależnione od liczby uczestniczących zespołów, które stanowią
załącznik do niniejszego regulaminu. System gier należy dobrać do konkretnej liczby startujących zespołów w porozumieniu
z Koordynatorem AMP.
Akademickie Mistrzostwa Polski w roku akademickim 2012/2013 zostaną rozegrane i prowadzone będą klasyfikacje
drużynowe w następujących dyscyplinach:

2.12
2.13
2.14

2.15

2.16

2.17
2.18

2.19

2.20

2.21

1

Aerobik sportowy

system bezpośredni

22

Piłka ręczna kobiet

system eliminacyjny – 2 półfinały + finał

2

Badminton

system eliminacyjny – 2 półfinały + finał

23

Piłka ręczna mężczyzn

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

3

Biegi przełajowe kobiet

system bezpośredni

24

Piłka siatkowa kobiet

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

4

Biegi przełajowe mężczyzn

system bezpośredni

25

Piłka siatkowa mężczyzn

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

5

Brydż

system bezpośredni

26

Pływanie kobiet

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

6

Ergometr wioślarski kobiet

system bezpośredni

27

Pływanie mężczyzn

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

7

Ergometr wioślarski mężczyzn

system bezpośredni

28

Siatkówka plażowa kobiet

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

8

Futsal kobiet

system eliminacyjny – 2 półfinały + finał

29

Siatkówka plażowa mężczyzn

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

9

Futsal mężczyzn

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

30

Snowboard kobiet

system eliminacyjny (2 półfinały + finał)

10

Jeździectwo

system bezpośredni

31

Snowboard mężczyzn

system eliminacyjny (2 półfinały + finał)

11

Judo kobiet

system bezpośredni

32

Szachy

system bezpośredni

12

Judo mężczyzn

system eliminacyjny – 2 półfinały + finał

33

Tenis kobiet

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

13

Kolarstwo górskie kobiet

system bezpośredni

34

Tenis mężczyzn

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

14

Kolarstwo górskie mężczyzn

system bezpośredni

35

Tenis stołowy kobiet

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

15

Koszykówka kobiet

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

36

Tenis stołowy mężczyzn

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

16

Koszykówka mężczyzn

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

37

Trójbój siłowy klasyczny

system bezpośredni

2
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III
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

IV
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

V

17

Lekka atletyka kobiet

system bezpośredni

38

Wioślarstwo

system bezpośredni

18

Lekka atletyka mężczyzn

system bezpośredni

39

Wspinaczka sportowa kobiet

system bezpośredni

19

Narciarstwo alpejskie kobiet

system eliminacyjny (2 półfinały + finał)

40

Wspinaczka sportowa mężczyzn

system bezpośredni

20

Narciarstwo alpejskie mężczyzn

system eliminacyjny (2 półfinały + finał)

41

Żeglarstwo

system bezpośredni

21

Piłka nożna mężczyzn

system eliminacyjny – 4 półfinały + finał

ZASADY UCZESTNICTWA
W Akademickich Mistrzostwach Polski 2012/2013 mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną przynależność
klubową, w tym:
a) pełnoletni studenci do ukończenia 28. roku życia (osoby urodzone po 30.09.1984 r.),
b) pełnoletni słuchacze Kolegiów Nauczycielskich do ukończenia 28. roku życia (osoby urodzone po 30.09.1984 r.),
c) uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku),
d) etatowi pracownicy uczelni - absolwenci szkół wyższych posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania
Mistrzostw,
e) absolwenci, którzy zakończyli studia w roku akademickim 2012/2013 - do końca tego roku akademickiego (dotyczy
absolwentów, których ostatni semestr nauki rozpoczął się w roku akademickim 2012/2013).
W Akademickich Mistrzostwach Polski nie mogą uczestniczyć tzw. wolni słuchacze oraz uczestnicy studiów
podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do AMP jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów dokumentów:
a) ważna legitymacja AZS,
b) certyfikat przynależności akademickiej, wg wzoru na aktualny rok akademicki, wygenerowany w systemie e-Madzia,
odpowiedni dla poszczególnych grup uczestników Akademickich Mistrzostw Polski (student / pracownik).
c) zgłoszenie ostateczne, wygenerowane w systemie e-Madzia poświadczone obowiązkowo przez Prezesa KU AZS.
d) zaświadczenie lekarskie lub aktualne badania w książeczce zdrowia w przypadku startu w Mistrzostwach w judo lub
trójboju siłowym; w przypadku pozostałych dyscyplin indywidualne oświadczenie woli zawarte w certyfikacie.
e) potwierdzenie wniesienia opłaty za udział - wystawione przez organizatora danych Mistrzostw.
Zawodnik/zawodniczka w danej dyscyplinie może reprezentować barwy tylko jednego Klubu Uczelnianego AZS (decyduje
informacja na certyfikacie i zgłoszeniach do AMP).
Zawodnicy i zawodniczki zobowiązani są do udziału w Mistrzostwach w jednolitych strojach sportowych.
Wskazane jest promowanie nazwy, logo i barw uczelni oraz Akademickiego Związku Sportowego.
Zabroniony jest start w Akademickich Mistrzostwach Polski 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 Mistrzostwach.

WERYFIKACJA
Komisja ds. weryfikatorów i komisarzy imprez AZS powołuje Komisję Weryfikacyjną, odrębną dla każdych rozgrywek AMP.
W skład Komisji Weryfikacyjnej wchodzą:
a) Weryfikatorzy,
b) Komisarz, jeżeli zostanie powołany.
Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej nie może być związany z żadnym zespołem uczestniczącym w Mistrzostwach
(trener, kierownik zespołu, zawodnik).
Pełna weryfikacja zespołu polega na przedłożeniu dokumentów wymienionych w pkt. III.3.3 Komisji Weryfikacyjnej przez
Kierownika zespołu w terminie weryfikacji podanym w komunikacie nr 2 zawodów.
Pełna weryfikacja powinna być zakończona do czasu rozpoczęcia Odprawy Technicznej.
Przez cały czas trwania zawodów zawodnik/zawodniczka zobowiązani są do posiadania legitymacji AZS oraz innego
dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia i osobistego przedstawienia jej członkowi Komisji
Weryfikacyjnej (na jego wniosek).
W przypadku, gdy reprezentant danej uczelni ma zamiar startować w kilku zawodach mistrzowskich, jest zobowiązany do
dokonania pełnej procedury weryfikacji na pierwszych zawodach. Podczas udziału w kolejnych zawodach obowiązuje
uproszczona procedura obejmująca przedstawienie zgłoszenia ostatecznego i legitymacji AZS.
W przypadku dyscyplin zespołowych rozgrywanych systemem eliminacyjnym, zgłaszanie zawodników/zawodniczek w liczbie
określonej przez poszczególne regulaminy techniczne, musi odbyć się na etapie rozgrywek półfinałowych. Nie jest możliwe
późniejsze zgłaszanie nowych ani wymiana dotychczas zgłoszonych zawodników/zawodniczek.

PUNKTACJA AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI

W celu wyłonienia Akademickiego Mistrza Polski ustala się następujące zasady punktacji:
3
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Do punktacji generalnej AMP wlicza się punkty zgodnie z tabelą, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu zdobyte
przez uczelnię/KU AZS we wszystkich dyscyplinach, w których dana uczelnia/KU AZS została sklasyfikowana w ramach
rozgrywek AMP.
O kolejności miejsc w punktacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski decyduje suma 35. najlepszych wyników
(punktów) zdobytych przez uczelnię/KU AZS, w których dana uczelnia została sklasyfikowana. Do powyższej grupy wlicza się
kary opisane w punktach V.5.5, V.5.6 oraz XIII.13.3.b.
W przypadku, gdy w punktacji generalnej AMP (zgodnie z pkt. V.5.2) dwie lub więcej uczelni/KU AZS zdobędzie taką samą
liczbę punktów, o kolejności miejsc decyduje większa liczba pierwszych miejsc spośród 35. najlepszych wyników branych
pod uwagę. W przypadku braku rozstrzygnięcia w dalszej kolejności decyduje większa liczba drugich miejsc, następnie
trzecich, itd.
W klasyfikacji AMP każda kolejna uczelnia/KU AZS od miejsca 65. włącznie oraz te, które w dyscyplinach prowadzonych
systemem eliminacyjnym ukończyły rozgrywki na poziomie regionu i nie awansowały do rozgrywek półfinałowych,
otrzymują 5 punktów.
Zespół, który oficjalnie zgłosił się do startu w AMP, ale w nich nie wystartował i o rezygnacji nie powiadomił w formie
pisemnej Koordynatora AMP i organizatora danych zawodów otrzymuje 75 punktów ujemnych – punkty te wliczane są do
klasyfikacji AMP w ramach wyników branych pod uwagę. Brak zgłoszenia ostatecznego w elektronicznym systemie zgłoszeń
e-Madzia nie zwalnia z obowiązku ww. powiadomienia.
Zespół, który oficjalnie zgłosił się do startu w AMP, ale w nich nie wystartował, a o rezygnacji powiadomił Koordynatora
AMP i organizatora danych po terminie zgłoszeń ostatecznych, otrzymuje 37,5 punktów ujemnych – punkty te wliczane są
do klasyfikacji AMP w ramach wyników branych pod uwagę. Brak zgłoszenia ostatecznego w elektronicznym systemie
zgłoszeń e-Madzia nie zwalnia z obowiązku ww. powiadomienia.
Zespół, który oficjalnie zgłosił się do startu w AMP, ale w nich nie wystartował, a o rezygnacji powiadomił Koordynatora
AMP i organizatora danych zawodów na mniej niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia zawodów (z uwzględnieniem zapisów pkt.
V.5.6), otrzymuje 0 punktów w klasyfikacji AMP.
Zespół, który w systemie eliminacyjnym oficjalnie zgłosił się do startu w AMP, ale w nich nie wystartował, a o rezygnacji
powiadomił Koordynatora AMP i organizatora danych zawodów na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia zawodów,
otrzymuje punkty należne za ukończony etap rozgrywek zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu ogólnego.
Zespół, który w systemie eliminacyjnym nie zgłosił się do rozgrywek półfinałowych/finałowych, a wywalczył do nich awans,
otrzymuje punkty należne za ukończony etap rozgrywek zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu ogólnego.

VI
6.1
6.2
6.3

KLASYFIKACJA MEDALOWA
W ramach rywalizacji w Akademickich Mistrzostwach Polski prowadzona jest klasyfikacja medalowa.
Zwycięzcą w klasyfikacji medalowej jest uczelnia, która zdobędzie najwięcej złotych medali w poszczególnych
konkurencjach i dyscyplinach rozgrywanych w ramach AMP.
W przypadku, gdy dwie lub więcej uczelni zdobędzie taką samą liczbę złotych medali, o kolejności miedzy nimi decyduje
większa liczba zdobytych srebrnych medali. W przypadku, gdy dwie lub więcej uczelni zdobędzie taką samą liczbę drugich
srebrnych medali, o kolejności między nimi decyduje większa liczba zdobytych brązowych medali. W przypadku braku
rozstrzygnięcia wg powyższej zasady, wszystkie uczelnie, których ta sytuacja dotyczy zajmują miejsce ex aequo.

VII
7.1
7.2
7.3

KLASYFIKACJA TYPÓW UCZELNI
Klasyfikacja typów uczelni bezpośrednio wynika z klasyfikacji generalnej AMP. Postawą jej stworzenia jest podział uczelni
wg typów określonych w pkt. VII.7.3.
W poszczególnych Mistrzostwach (dyscyplinach), klasyfikacja typów uczelni, będzie nagradzana medalami, jeżeli weźmie
w nich udział i zostanie sklasyfikowanych minimum sześć uczelni/KU AZS w danym typie.
Przyjmuje się następujące typy uczelni:
 Uczelnie Społeczno – Przyrodnicze – skrót „USP”
 Uczelnie Wychowania Fizycznego – skrót „UWF”
 Uczelnie Medyczne – skrót „UME”
 Uczelnie Techniczne – skrót „UTE”
 Uniwersytety – skrót „UNI”
 Wyższe Szkoły Zawodowe – skrót „WSZ”
 Wyższe Szkoły Niepubliczne – skrót „WSN”
Szczegółowa lista uczelni z podziałem na poszczególne typy znajduje się na www.amp.azs.pl.

VIII
8.1

TERMINY ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenie wstępne do udziału w zawodach (wygenerowane przez elektroniczny system zgłoszeń) musi zostać przesłane do
Organizatora Mistrzostw w terminie określonym w komunikacie nr 1. Reprezentacje, które nie dotrzymają obowiązku
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8.2

8.3
8.4

IX
9.1
9.2

9.3

9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

X

terminowego przesłania ww. zgłoszenia, nie będą mogły wziąć udziału w zawodach, za wyjątkiem sytuacji opisanej
w punkcie VIII.8.4
Zgłoszenie ostateczne do udziału w zawodach (wygenerowane przez elektroniczny system zgłoszeń) musi zostać przesłane
do Organizatora Mistrzostw w terminie określonym w komunikacie nr 2:
 w przypadku dyscyplin indywidualnych - 3 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw.
 w przypadku gier zespołowych – 1 dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw.
Reprezentacje, które nie dotrzymają obowiązku terminowego przesłania ww. zgłoszenia, nie będą mogły wziąć udziału
w zawodach.
W przypadku braku zgłoszenia wstępnego zespołów, które wywalczyły awans do rozgrywek półfinałowych, ich miejsce
w tych rozgrywkach pozostaje nieobsadzone. Ta sama zasada obowiązuje przy awansie z półfinałów do finału.
Dokonanie zgłoszenia wstępnego po terminie określonym w komunikacie nr 1 jest możliwe wyłącznie po poinformowaniu
Koordynatora AMP i uiszczeniu opłaty regulaminowej w terminie do 7 dni po terminie pierwotnym – wpłata tytułem
„opłata regulaminowa” (decyduje data wpływu informacji do Koordynatora AMP oraz pieniędzy na konto AZS Środowisko
Warszawa). Wpłaty można dokonać w wysokości:
a)
1000 zł – dotyczy wszystkich zawodów – w tym przypadku wynik uczelni zostaje wliczony do klasyfikacji generalnej
AMP
b)
100 zł – dotyczy dyscyplin indywidualnych wyszczególnionych w pkt. X.10.4.a – w tym przypadku wynik uczelni nie
zostaje wliczony do klasyfikacji generalnej AMP, jednakże startujący zawodnicy zostają sklasyfikowani indywidualnie
i drużynowo.

ODWOŁANIA I PROTESTY
W trakcie weryfikacji i zawodów sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje Komisja Weryfikacyjna.
Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej lub w przypadku naruszenia regulaminu zawodów można składać odwołania i protesty
(na piśmie) do Komisji Odwoławczej Rady Upowszechniania KF ZG AZS zwanej dalej Komisją Odwoławczą, w terminie 14 dni
od zakończenia zawodów (decyduje data wpłynięcia do Biura Zarządu Głównego AZS).
Odwołania i protesty wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie do Biura Zarządu Głównego AZS, jednocześnie
wpłacając opłatę protestową w wysokości 500,00 zł na konto ZG AZS (decyduje data wpłynięcia do Biura ZG AZS).
W przypadku uznania protestu opłata podlega zwrotowi.
Odwołujący się jest zobowiązany do dokładnego wskazania w odwołaniu punktu regulaminu, który został naruszony.
W braku powyższego wskazania protest zostanie odrzucony.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych odwołania/protestu lub nie wpłacenia opłaty protestowej, Komisja
Odwoławcza pozostawia odwołanie/protest bez rozpoznania.
W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia regulaminów AMP oraz na wniosek Komisarza lub
Weryfikatora, Komisja Odwoławcza może zbadać sprawę z urzędu. Wówczas przepisu IX.9.3 nie stosuje się.
Od decyzji Komisji Odwoławczej przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego AZS w terminie 14 dni od daty wydania
decyzji (obowiązuje procedura opisana w pkt. IX.9.3).
Komisja Odwoławcza działa w imieniu ZG AZS zgodnie z przyjętym regulaminem.
Od decyzji Zarządu Głównego AZS odwołanie nie przysługuje.

NAGRODY

10.1 W punktacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski za 10 pierwszych miejsc, uczelnie/Kluby Uczelniane AZS otrzymują
plakietki lub puchary i dyplomy. Uczelnie/Kluby AZS, które zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej
Akademickich Mistrzostw Polski w roku akademickim 2012/2013 otrzymają również nagrody finansowe odpowiednio za:
I miejsce - 30 000 PLN, II miejsce - 20 000 PLN, III miejsce - 10 000 PLN.
10.2 W punktacji medalowej Akademickich Mistrzostw Polski, uczelnie/Kluby Uczelniane AZS otrzymują plakietki lub puchary
oraz dyplomy za 3 pierwsze miejsca.
10.3 W klasyfikacji typów uczelni, Kluby Uczelniane AZS otrzymują plakietki lub puchary oraz dyplomy za 3 pierwsze miejsca
w poszczególnych typach uczelni.
10.4 W klasyfikacji generalnej AMP poszczególnych dyscyplin sportowych wręcza się:
a) w dyscyplinach indywidualnych: aerobik sportowy, biegi przełajowe, ergometr wioślarski, jeździectwo, judo, kolarstwo
górskie, lekkoatletyka, narciarstwo alpejskie, pływanie, snowboard, trójbój siłowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa,
żeglarstwo:
 zawodnicy za 3 pierwsze miejsca indywidualnie – medale i dyplomy,
 drużyny za 3 pierwsze miejsca zespołowo - plakietka lub puchar, dyplom i medale dla osób reprezentujących KU AZS
i uczelnię.
b) w dyscyplinach rozgrywanych w formule zespołowej: badminton, brydż, koszykówka, piłka nożna, futsal, piłka ręczna,
piłka siatkowa, siatkówka plażowa, szachy, tenis stołowy, tenis ziemny:
 zawodnicy za 3 pierwsze miejsca - medale,
 drużyny za 3 pierwsze miejsca - plakietka lub puchar, dyplom i medale dla osób reprezentujących KU AZS i uczelnię.
5
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c) inne nagrody wg możliwości organizatorów poszczególnych imprez.
10.5 Ilości medali wręczanych w poszczególnych dyscyplinach znajdują się w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu.
10.6 Medale i dyplomy za miejsca 1 - 3 w poszczególnych typach uczelni w dyscyplinach indywidualnych (wg wykazu w pkt.
X.10.4.a) wręczane są pod warunkiem ukończenia danej konkurencji w zawodach finałowych przez co najmniej sześcioro
zawodników/zawodniczek tego typu lub - w przypadku pływania i lekkiej atletyki - cztery zespoły sztafetowe. Zasada ta ma
zastosowanie po spełnieniu warunków punktu VII.7.2.
10.7 W dyscyplinach zespołowych rozgrywanych systemem eliminacyjnym, w których prowadzone będą odrębne klasyfikacje
(wg zasady opisanej w pkt. VII) w typach uczelni, nagrody (medale, dyplomy) za klasyfikacje w typach uczelni zostaną
wręczone tylko tym uczelniom i zawodnikom, które będą brały udział w rozgrywkach finałowych danej dyscypliny.
10.8 Nagrody opisane w powyższych punktach są wręczane tylko pod warunkiem udziału przedstawicieli Uczelni/KU AZS
w ceremonii zakończenia/podsumowania Mistrzostw.

XI
11.1
11.2
11.3
11.4

XII

ZASADY FINANSOWANIA
Kluby AZS/uczelnie ze swego budżetu pokrywają koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania.
Kluby AZS/uczelnie i Organizacje Środowiskowe AZS pokrywają częściowe koszty wynikające z organizacji zawodów.
Zarząd Główny AZS dofinansowuje organizację imprez w ramach otrzymanych środków finansowych na ten cel.
Kluby AZS / uczelnie / uczestnicy w ramach częściowego pokrycia kosztów organizacji Mistrzostw uiszczają opłatę za udział
w Mistrzostwach w wysokości 20 PLN (netto) za każdą osobę uczestniczącą (zawodniczki i zawodnicy) w Mistrzostwach
zgodnie z przyjętymi z tym zakresie zasadami.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

12.1 Organizator Mistrzostw w porozumieniu z Koordynatorem AMP opracowuje komunikat nr 1 zawodów, który po
zatwierdzeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej: www.amp.azs.pl. Komunikat ten powinien zostać
umieszczony przez Organizatora w systemie e-Madzia na co najmniej 30 dni przed terminem zgłoszenia wstępnego.
12.2 Termin zgłoszenia wstępnego ogłoszony w komunikacie nr 1 nie może być ustanowiony na więcej niż 30 dni przed
rozpoczęciem Mistrzostw. Termin ten nie musi być tożsamy z terminem rezerwacji opcji pobytu zaproponowanej przez
organizatora.
12.3 Pierwszym dniem Mistrzostw jest dzień, w którym odbywa się weryfikacja.
12.4 Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych Organizator Mistrzostw w porozumieniu z Koordynatorem AMP
opracowuje komunikat nr 2, który po zatwierdzeniu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.amp.azs.pl
12.5 Organizatorzy Mistrzostw zobowiązani są przesłać drogą elektroniczną do Koordynatora AMP w terminie jednego dnia od
zakończenia zawodów sprawozdanie zawierające komplet wyników, klasyfikację końcową zawodów oraz informację
o wszelkich karach zastosowanych wobec uczestników Mistrzostw zgodnie z zapisami w niniejszym regulaminie.
12.6 Koordynator AMP umieści na stronie internetowej www.amp.azs.pl sprawozdanie z kompletem wyników uzyskanych przez
zawodników i drużyny startujące w zawodach nie później niż dwa dni od daty otrzymania wyników od organizatora danych
Mistrzostw.
12.7 W związku z przyznaniem jednostce organizacyjnej AZS (KU AZS lub OŚ AZS) organizacji i przeprowadzenia Akademickich
Mistrzostw Polski oraz przyznaniem dofinansowania zobowiązuje się Organizatora do realizacji zobowiązań wynikających
z umowy pomiędzy Koordynatorem AMP a Organizatorem, a w szczególności:
a) Przeprowadzenia Mistrzostw zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Główny AZS „Regulaminem AMP” oraz
odpowiednią procedurą (komunikaty).
b) Przeprowadzenia Mistrzostw w ramach środków finansowych uzyskanych z dotacji ZG AZS, z umów sponsorskich
i reklamowych, środków własnych oraz innych dotacji.
c) Promowania Akademickiego Związku Sportowego poprzez: umieszczenie w wydawnictwach, materiałach
informacyjnych (plakaty, zawiadomienia, komunikaty, zaproszenia, strona www) poprzedzających organizację
Mistrzostw informacji o AZS i gryfa AZS oraz wciągnięcia flagi AZS podczas ceremonii otwarcia zawodów, udekorowana
flagami AZS, banerami z napisem Akademicki Związek Sportowy i inną symboliką AZS wszystkich obiektów sportowych,
na których rozgrywane są Mistrzostwa.
d) Zaproszenia na Mistrzostwa, a w szczególności na ceremonię otwarcia oraz zakończenia i wręczenia nagród, członków
Zarządu Głównego AZS z danego środowiska, przedstawicieli władz Organizacji Środowiskowej AZS, a także redakcji
Akademickiego Przeglądu Sportowego oraz innych mediów.
e) Promowania Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz oficjalnych sponsorów i patronów AMP oraz AZS.
f)
Przekazania rozliczenia finansowego otrzymanej od Koordynatora AMP dotacji w terminie 14 dni od zakończenia
Mistrzostw.
g) Zawarcia ubezpieczenia OC organizatora.
h) Zapewnienia profesjonalnej obsługi medycznej.
i)
Pobierania opłaty za udział w Mistrzostwach zgodnie z odpowiednią instrukcją.
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XIII

KARY

13.1 Zespół (reprezentacja uczelni), który podczas turnieju w grach zespołowych oddał mecz walkowerem:
a) ponosi karę finansową w wysokości 500 PLN za każdy oddany walkowerem mecz (wpłata tytułem „kara
regulaminowa” na konto Koordynatora rozgrywek AMP). W przypadku nie uregulowania płatności do zakończenia
edycji tj. do 30.09.2013, dana reprezentacja uczelni nie zostanie dopuszczona do Mistrzostw w danej dyscyplinie
w kolejnym roku rozgrywek.
b) w systemie eliminacyjnym zostaje sklasyfikowany na ostatnim miejscu danego turnieju półfinałowego lub finałowego
 jeśli mecz został oddany walkowerem w fazie grupowej zespół zostaje automatycznie sklasyfikowany na ostatnim
miejscu w swojej grupie i nie rozgrywa dalszych spotkań w turnieju, a jego wyniki są anulowane
 jeśli mecz został oddany walkowerem po fazie grupowej to jest on sklasyfikowany na ostatnim miejscu w turnieju,
Powyższe zapisy nie dotyczą pierwszego meczu zespołu w turnieju, związanego z ewentualnym spóźnieniem na zawody
oraz ostatniego meczu turnieju, pod warunkiem pisemnego poinformowania organizatora Mistrzostw
i przeciwników o rezygnacji z dalszego grania – w tym przypadku zespół przegrywa mecz walkowerem zgodnie
z regulaminem technicznym dyscypliny.
13.2 Reprezentacja uczelni, w której zawodnik / zawodniczka, załoga, sztafeta nie stawiła się na start mimo wcześniejszego
zgłoszenia, ponosi karę finansową w wysokości 50 PLN za każdy stwierdzony przypadek (wpłata tytułem „kara
regulaminowa” na konto Koordynatora rozgrywek AMP). W przypadku nie uregulowania płatności do zakończenia edycji tj.
do 30.09.2013, cała reprezentacja danej uczelni nie zostanie dopuszczona do Mistrzostw w danej dyscyplinie w kolejnym
roku rozgrywek.
13.3 W przypadku reprezentacji, w której składzie znalazł się przynajmniej jeden zawodnik nieuprawniony do startu, przyznaje
się od jednej do wszystkich kar z poniższej listy:
a) mecze (starty w rozgrywkach indywidualnych) zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika (lub
indywidualny walkower/anulowanie),
b) KU AZS/uczelnia zostaje wykluczony z danych Mistrzostw, otrzymuje w punktacji generalnej AMP 150 pkt. ujemnych
i nie jest klasyfikowany w danych Mistrzostwach. Punkty ujemne zostaną wliczone do punktacji AMP w ramach
wyników uczelni branych pod uwagę w klasyfikacji generalnej AMP,
c) zakaz startu w kolejnych Mistrzostwach w danej dyscyplinie,
d) w stosunku do trenera ekipy/kierownika SWFiS, w której znajdą się zawodnicy nieuprawnieni do startu, ZG AZS
występuje do władz uczelni z informacją o zaistniałej sytuacji oraz wnioskiem o wyciągnięcie sankcji dyscyplinarnych,
e) w stosunku do zawodnika - członka AZS, ZG AZS zgłosi wniosek o stosowną karę, do odpowiedniej instancji Sądu
Koleżeńskiego AZS,
f)
informacja o zdarzeniu zostanie podana do ogólnej wiadomości.

XIV

DOPING / NARKOTYKI / ALKOHOL

14.1 Zakazane jest stosowanie dopingu zgodnie z przepisami polskich związków sportowych.
14.2 Wprowadza się zakaz spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków uznanych przez prawo za niedozwolone. Zakaz
dotyczy wszystkich uczestników Akademickich Mistrzostw Polski (zawodnicy i zawodniczki, trenerzy, kierownicy ekip,
organizatorzy, sędziowie i inni) w czasie zawodów, weryfikacji i odprawy technicznej.
14.3 Na wniosek Organizatora (po uzyskaniu akceptacji przedstawiciela Komisji Weryfikacyjnej) bądź Komisji Weryfikacyjnej,
uczestnicy Mistrzostw muszą wyrazić zgodę na badania antydopingowe, badania na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu, narkotyków lub innych środków uznanych przez prawo za niedozwolone. Badanie następuje na
urządzeniu/teście dostarczonym przez organizatora. Odmowa zgody na badania równoznaczna jest z pozytywnym
wynikiem badania.
14.4 Uczestnik Mistrzostw, u którego zostanie wykryte stosowanie dopingu, bycie pod wpływem alkoholu (stan nietrzeźwości powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), narkotyków lub innych środków uznanych przez prawo za
niedozwolone zostaje uznany jako nieuprawniony do startu.
a) W stosunku do niego zostaną zastosowane następujące sankcje:
b) mecze (starty w rozgrywkach indywidualnych) zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika (lub
indywidualny walkower/anulowanie),
c) wykluczenie z rozgrywek i zakaz startu w kolejnej edycji Akademickich Mistrzostw Polski,
d) zgłoszenie wniosku o stosowną karę, do odpowiedniej instancji Sądu Koleżeńskiego AZS,
e) podanie do ogólnej wiadomości, a w szczególności przesłanie do władz uczelni,
f)
obciążenie kosztami ww. badań.
14.5 W przypadku stwierdzenia trzech indywidualnych przypadków opisanych w pkt. XIV.14.4 w reprezentacji jednej uczelni,
poza karami indywidualnymi, w stosunku do całej reprezentacji tej uczelni zostaną zastosowane sankcje opisane w pkt.
XIII.13.3.
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XV

UWAGI KOŃCOWE

15.1 Organizatorów poszczególnych rozgrywek w ramach AMP wyłonionych na podstawie konkursu ofert, na wniosek Rady
Upowszechniania Kultury Fizycznej zatwierdza Zarząd Główny AZS.
15.2 Organizator Mistrzostw może przedstawić ofertę zakwaterowania i wyżywienia podczas Mistrzostw. Informacja ta musi być
zawarta w komunikacie nr 1. Uczelnie/KU AZS nie mają obowiązku korzystać z oferty organizatora.
15.3 Zarząd Główny AZS zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów ujętych w Regulaminie Ogólnym oraz
w Regulaminach Technicznych poszczególnych dyscyplin.
15.4 Zobowiązuje się organizatorów poszczególnych zawodów rozgrywanych w ramach Akademickich Mistrzostw Polski do
organizowania tych zawodów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w aktualnie obowiązujących przepisach
prawa.
15.5 Decyzje w sprawach sportowych nieujętych niniejszym regulaminem wydaje Sędzia Główny w porozumieniu z Komisarzem
danej dyscypliny lub Koordynatorem AMP.

X VI

DOKUMENTY AMP

16.1 W 30. Akademickich Mistrzostwach Polski rozgrywanych w roku akademickim 2012/2013 obowiązują jedynie dokumenty
wygenerowane przez elektroniczny system zgłoszeń dostępny na stronie www.amp.azs.pl / www.e-madzia.pl
a) certyfikat przynależności akademickiej 2012/2013 odpowiedni dla poszczególnych grup uczestników Akademickich
Mistrzostw Polski (student / pracownik).
b) Uwaga!!! Certyfikat przynależności akademickiej jest ważny od daty wystawienia do końca roku akademickiego
2012/2013. Certyfikat automatycznie traci swoją ważność w momencie utraty statusu studenta, uczestnika studiów
doktoranckich lub pracownika uczelni.
c) zgłoszenie wstępne do AMP 2012/2013 (tylko w formie elektronicznej)
d) zgłoszenie ostateczne do AMP 2012/2013
e) komunikat organizacyjny nr 1
f)
komunikat organizacyjny nr 2

XVII ZAŁĄCZNIKI
17.1
17.2
17.3
17.4

Schematy rozgrywek w dyscyplinach rozgrywanych w formule zespołowej (Załącznik nr 1).
Schematy rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn (Załącznik nr 1a).
Tabela punktacji Klasyfikacji Generalnej Akademickich Mistrzostw Polski (Załącznik nr 2).
Kryteria podziału środków w ramach „Programu rozwoju sportu w środowisku akademickim”, kwalifikacji rozgrywek
prowadzonych przez Organizacje Środowiskowe, jako Ligi międzyuczelniane będących również etapem eliminacji do
Akademickich Mistrzostw Polski oraz zasady organizacji Pucharów Zarządu Głównego AZS (Załącznik nr 3).
17.5 Zasady rozstawień (Załącznik nr 4).
17.6 Ilości medali wręczanych na poszczególnych Mistrzostwach w cyklu AMP (Załącznik nr 5).
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