MISTRZOSTWA POLSKI
UCZELNI MEDYCZNYCH

Ideą Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych jest:
•

integracja środowiska medycznego

•

wyłonienie najlepszego Uniwersytetu Medycznego w bezpośredniej rywalizacji
sportowej

•

popularyzacja kultury fizycznej i sportu

Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych są traktowane priorytetowo w
kalendarzu sportowym przez wszystkie uczelnie medyczne. Są jedynymi
oficjalnymi Mistrzostwami Polski Uczelni Medycznych zgodnie z podjętą
decyzją w 2006 roku na zebraniu kierowników STWFiS oraz Prezesów AZS
uczelni medycznych. Zawody odbywają się w cyklu dwuletnim w
najpopularniejszych dyscyplinach sportowych.
NIE OGRANICZA SIĘ dodatkowych startów w kalendarzu centralnym ZG AZS.
Uczestnictwa powyższe nie będą uwzględniane w punktacji generalnej MPUM,
wyjątek stanowi lekkoatletyka oraz wspinaczka skałkowa, której wyniki co dwa lata
wliczone zostają do klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski Uniwersytetów
Medycznych.
KOMITET KOORDYNUJĄCY MPUM - Wybierany jest w głosowaniu jawnym przez
Prezesów Akademickich Związków Sportowych i kierowników STWFiS 11 uczelni
medycznych w Polsce. Wybory odbywają się co dwa lata na zebraniu
podsumowującym Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych. Celem działalności
komitetu organizacyjnego jest propagowanie kultury fizycznej oraz integrowanie
sportowa środowisko medycznego.

Przewodniczący - dr n. med. Tomasz Zegarski
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA
COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY

Zastępca ds. organizacyjnych - dr Marcin Kwiatkowski
UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

Zastępca ds. sportowych - dr Dariusz Łyżwiński
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Zastępca ds. programów kształcenia z zakresu kultury fizycznej
- dr Dorota Palik
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM W KRAKOWIE
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I

Idea

Ideą Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych jest:
•

integracja środowiska medycznego

•

wyłonienie najlepszego Uniwersytetu Medycznego w bezpośredniej rywalizacji
sportowej

•

popularyzacja kultury fizycznej i sportu

Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych są traktowane priorytetowo w
kalendarzu sportowym przez wszystkie uczelnie medyczne. Są jedynymi
oficjalnymi Mistrzostwami Polski Uczelni Medycznych zgodnie z podjętą
decyzją w 2006 roku na zebraniu kierowników STWFiS oraz Prezesów AZS
uczelni medycznych. Zawody odbywają się w cyklu dwuletnim w
najpopularniejszych dyscyplinach sportowych.

II

Program Mistrzostw Polski Uniwersytetów Medycznych

Mistrzostwa Polski Uniwersytetów Medycznych rozgrywane są w cyklu
dwuletnim
NIE OGRANICZA SIĘ dodatkowych startów w kalendarzu centralnym
ZG AZS. Uczestnictwa powyższe nie będą uwzględniane w punktacji
generalnej MPUM, wyjątek stanowi lekkoatletyka, oraz wspinaczka skałkowa
której wyniki co dwa lata zostaną dodane klasyfikacji generalnej Mistrzostw
Polski Uniwersytetów Medycznych.
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III

Organizacja Mistrzostw
Mistrzostwa Polski Uniwersytetów Medycznych przeprowadzone
zostaną zgodnie z niniejszym regulaminem, regulaminami technicznymi
dyscyplin i przepisami Polskich Związków Sportowy
Na prośbę organizatora zawodów – Sędziów Głównych i skład komisji
sędziowskiej wyznaczają związki sportowe.
Zawody zaliczane będą do punktacji generalnej MPUM jeżeli zostanie
sklasyfikowanych minimum 6 uczelni w dyscyplinach drużynowych.
Limit startujących uczestników zgodnie z regulaminem poszczególnej
dyscypliny.
Podział na grupy eliminacyjne dokonany zostanie na podstawie
wyników z ostatnich mistrzostw. Przykładowo jak w ostatnich zawodach
startowało 8 uczelni to drużyny z miejsc 1 i 4 oraz 5 i 8 będą w grupie A, a w
grupie B będą drużyny z miejsc 2 i 3 oraz 6 i 7. Jeśli w ostatnich zawodach
startowała nieparzysta liczba drużyn np. 9 wówczas należy zastosować
podział drużyna z miejsca 1 – 3 – 5 – 7 gra w grupie A, natomiast w grupie
B zagrają drużyny z miejsc 2 – 4 – 6 – 8 oraz 9. Jeśli w obecnej edycji
startuje drużyna która nie startowała w poprzedniej edycji w rozstawieniu
zajmuje ostatnie miejsce. Jeśli są 2 lub 3 takie drużyny powinno się rozstawić
na podstawie mistrzostw wcześniejszych lub dolosować.

System gier – każdorazowo musi uwzględniać ilość zgłoszonych
drużyn.
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IV

Uczestnictwo

1. STUDENCI:
1. 1 Studenci którzy zgłosili chęć startu w MPUM muszą być aktywnymi studentami
tzn. regularnie uczestniczyć w zajęciach ( powyżej 75% obecności). Kategorycznie
zabrania się startu osobom, które zapisały się na studia celem udziału w MPUM i
nie uczęszczają obecnie na zajęcia.
1.2 Ograniczenie wiekowe dla studentów powyżej 25. roku życia. Osoba powyżej
25 roku życia chcąca startować w Akademickich Mistrzostwach Polski Uczelni
Medycznych musi studiować na dalszym etapie niż pierwszy rok I stopnia - z
wyjątkiem kierunku lekarskiego i farmacji. Osoby, które zgłosiły chęć startu w MPUM
muszą być aktywnymi studentami tzn. regularnie uczestniczyć w zajęciach (
powyżej 75% obecności). Kategorycznie zabrania się startu osobom, które
zapisały się na studia celem udziału w MPUM i nie uczęszczają regularnie na
zajęcia.

2. STAŻYŚCI
2.1 Stażyści ( kierunek Lekarski) mogą wystartować w MPUM do 10 miesięcy od
ukończenia studiów. Stażyści mogą reprezentować uczelnie którą ukończyli lub
miasto w którym odbywają aktualnie staż. Stażyści objęci nowym programem
studiów ( Rozpoczęcie nauki po 2012 roku) mogą reprezentować uczelnię przez 22
miesiące po ukończeniu studiów.

3. DOKTORANCI
3.1 Posiadają aktywny status studenta – studiów doktoranckich.

4. PRACOWNICY + Ograniczenia dotyczące liczby pracowników etatowych w
drużynie.
4.1. Zatrudnienie – Pracownik musi być zatrudniony na minimum ½ etatu na okres
dłuższy niż jeden rok na etacie w uczelni. W przypadku zatrudnienia na okres
krótszy np. 9 miesięcy będą zgłoszenia zawodników rozpatrywani indywidualnie,
ponieważ wiele uczelni stosuje przerwę w zatrudnieniu na okres wakacyjny celem
oszczędności.
4.2 Koszykówka – Siatkówka – Futsal – Piłka Ręczna – maksymalnie dwóch
pracowników – Piłka Nożna –trzech zawodników.
4.3. Tenis Ziemny – Tenis Stołowy – Siatkówka Plażowa
pracownik.
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- maksymalnie jeden

KARY
W przypadku wykrycia nieprawidłowości:
1. Dyskwalifikacja drużyny z zawodów.
2. Minus 100 pkt w klasyfikacji MPUM w obecnej edycji + minus 50 pkt w kolejnej
edycji.
3. Pismo do władz uczelni dotyczące oszustwa z prośbą o wyciagnięcie
konsekwencji wobec studenta, kapitana drużyny, trenera – prezesa AZS.

Każda z osób startujących powinna posiadać aktualną legitymację
AZS.
Warunkiem uczestnictwa w MPUM jest przesłanie zgłoszenia
wstępnego (wzór nr 1) do udziału w zawodach w terminie podanym
przez organizatora oraz posiadanie oryginałów dokumentów podczas
weryfikacji:
ð certyfikat wg wzoru nr 2– poświadczony przez dziekanat i
Kierownika Studium z ostatnich 3 miesięcy.
ð lista zawodników wg wzoru nr 3 (dotyczy to także słuchaczy
studiów doktoranckich oraz pracowników z podaniem miejsca
zatrudnienia) poświadczona przez Kierownika Studium WFiS,
ð dowód osobisty lub paszport – w kwestiach spornych,
ð legitymację studencką.
ð Student powinien również posiadać ważną legitymację AZS
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V

Weryfikacja
Komisję Weryfikacyjną tworzą 3 osoby:
Ø organizator,
Ø dwóch trenerów drużyn przyjezdnych wytypowanych przez
uczestników.
Weryfikacja polega na przedłożeniu komisji weryfikacyjnej
następujących dokumentów:
Ø certyfikat ,
Ø zgłoszenie ostateczne – lista zawodników z podpisem,
Kierownika Studium WFiS,
Ø legitymację studencką, bądź dokument potwierdzający naukę na
Uniwersytecie Medycznym,
Ø powinien posiadać ważna legitymacja AZS.
Ø zaświadczenie o stażu,
Ø oryginał lub poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu
(pracownicy, stażyści).
W sytuacji uniemożliwiającej ustalenie tożsamości należy przed rozpoczęciem
spotkania trenerom zainteresowanych zespołów przedłożyć:
Ø legitymację studencką,
Ø dowód osobisty lub paszport
Brak odpowiednich dokumentów wyklucza możliwość startu zawodnika lub
drużyny.
Weryfikacja nie powinna być przyczyną opóźnienia rozpoczęcia zawodów.
W razie kwestii spornych organizator przeprowadza dodatkową weryfikację. W
późniejszym czasie organizator ma prawo skontaktować się z daną uczelnią
uwierzytelniając dokumentację.
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VI

Punktacja Mistrzostw Polski Uniwersytetów Medycznych
W celu wyłonienia Mistrza Polski Uniwersytetów Medycznych
w latach wprowadza się punktację dla wszystkich dyscyplin objętych
klasyfikacją generalną oraz LA (ZG AZS ). Co stanowić będzie podsumowanie
Mistrzostw.

VII

miejsce

Punktacja

I

20

II

18

III

16

IV

15

V

13

VI

12

VII

11

VIII

10

IX

9

X

8

XI
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Terminy zgłoszeń
Terminy zgłoszeń podane zostaną w pierwszym komunikacie co
najmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem Mistrzostw w danej dyscyplinie.
Zainteresowane uczelnie powinny w terminie ustalonym przez
organizatora przesłać zgłoszenie wstępne.
Wszelkie korekty dotyczące ilości zawodników powinny być
dokonywane tak aby nie narazić organizatora na straty finansowe wynikające
np. z rezerwacji noclegów, wyżywienia itp.
Zgłoszenie ostateczne do zawodów należy przedłożyć komisji
weryfikacyjnej podczas konferencji technicznej.
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VIII

Odwołania i protesty
Sprawy sporne – odwołania i protesty rozpatruje na bieżąco Komisja
Weryfikacyjna w czasie Mistrzostw - po zakończeniu Mistrzostw Komisja
Odwoławcza, w skład której wchodzą Kierownicy Studium Wychowania
Fizycznego Uniwersytetów Medycznych oraz KK. Protest pisemny musi
wpłynąć w terminie 7 dni od zakończenia zawodów na adres KK.
Postanowienia Komisji Odwoławczej skonsultowane z
zainteresowanymi stronami są ostateczne i nie podlegają dalszym
odwołaniom.
Komitet Koordynujący ma prawo powiadomić Władze Uczelni o
naruszeniu koleżeńskich zasad etyki nauczyciela i trenera.

IX

Nagrody
W punktacji generalnej Mistrzostw Polski Uniwersytetów Medycznych
Ø za pierwsze trzy miejsca : puchary, dyplomy
Ø pozostałe : dyplomy.
Nagrody indywidualne przyznawane są w ramach możliwości
organizatorów (np. za najlepszy wynik pływacki, najlepszy bramkarz itp.)

X

Finansowanie
Uczelnie Medyczne ze swojego budżetu pokrywają:
ð koszty uczestnictwa: przejazdy, wyżywienie, zakwaterowanie,
ð wpisowe – celem pokrycia kosztów związanych z organizacją
imprezy.

XI

Dokumentacja imprez.
Organizatorzy zobowiązani są przesłać drogą elektroniczną do
Komitetu Koordynującego, szczegółowy komunikat obejmujący wyniki
startujących uczelni (wraz z komunikatami z poszczególnych dni) w terminie 7
dni roboczych od daty zakończenia Mistrzostw.

XII

Uwagi końcowe.
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Mistrzostwa rozgrywane będą na podstawie regulaminów Polskich
Związków Sportowych zmodyfikowanych dla potrzeb Mistrzostw Polski
Uniwersytetów Medycznych.
Organizatorzy MPUM zobowiązani są do zaproponowania uczestnikom
jak najtańszych ofert zakwaterowania, miejsc wyżywienia z podaniem danych
kontaktowych ujętych w komunikacie.
Organizatorzy MPUM zobowiązani są do organizacji zawodów na
obiektach własnych lub wynajętych tak aby koszty wpisowego były jak
najmniejsze.
W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zawodnika
w reprezentacji uczelni ustala się:
•

w grach zespołowych – walkower i wycofanie drużyny z Mistrzostw
w danej dyscyplinie, uczelnia otrzymuje minimum 100 pkt karnych
do Klasyfikacji Generalnej MPUM,

•

w dyscyplinach indywidualnych – dyskwalifikacja zawodnika do
końca MPUM i 30 pkt karnych dla danej Uczelni; drużyna
kontynuuje zawody.

Komitet Koordynujący poinformuje Władze Uczelni o złamaniu zasad fair
play przez Trenera i Kierownika Studium WFiS.
Zgodnie z przepisami Polskich Związków Sportowych możliwe jest
przeprowadzenie kontroli antydopingowej.
Na wniosek komisji weryfikacyjnej każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na
piśmie na przeprowadzenie badania antydopingowego pod rygorem
wykluczenia z IV MPUM.
Zawodnik u którego wykryto stosowanie dopingu zostaje dożywotnio
zdyskwalifikowany z udziału w MPUM.
Kosztami kontroli antydopingowej zostaje obciążony zawodnik.
KK informuje o zaistniałym zdarzeniu zainteresowane uczelnie.

XIII Wzory druków
1. Zgłoszenie wstępne,
2. Certyfikat,
3. Zgłoszenie ostateczne,
LA wzory druków (wg ZG AZS).
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XIV Zasady rozgrywania Mistrzostw
Przy starcie 8 zespołów:
2 grupy eliminacyjne –

gr. I – 1, 4, 5, 8

gr. II – 2, 3, 6, 7
systemem każdy z każdym (w eliminacjach).
8-1

2-3

4-8

II,4 – I,3

mecz o VII miejsce

7-2

1-4

7-3

II,2 – I,1

mecz o V miejsce

4-5

6-7

5-1

II,3 – I,4

mecz o III miejsce

3-6

5-8

6-2

II,1 – I,2

mecz o I miejsce

półfinały „na krzyż” w finale A (o miejsca I-IV) gdzie grają po dwie pierwsze
drużyny z grup oraz w finale B (o miejsca V-VIII) gdzie grają 3 i 4 drużyny z
grup eliminacyjnych.
Zwycięzcy meczy półfinałowych grają odpowiednio o miejsca V i I, przegrani o
miejsca VII i III.
Przy starcie 9 zespołów:
2 grupy eliminacyjne –

gr. I – 1, 4, 5, 8

gr. II – 2, 3, 6, 7,9
systemem każdy z każdym (w eliminacjach).
6-7

9-6

9-2

II,4 – I,3

mecz o VII miejsce

3-9

1-4

4-8

II,2 – I,1

mecz o V miejsce

1-8

2-3

3-7

II,3 – I,4

mecz o III miejsce

2-7

8-5

5-1

II,1 – I,2

mecz o I miejsce

4-5

7-9

6-2

6-3

półfinały „na krzyż” w finale A (o miejsca I-IV) gdzie grają po dwie pierwsze
drużyny z grup oraz w finale B (o miejsca V-VIII) gdzie grają 3 i 4 drużyny z
grup eliminacyjnych.
Zwycięzcy meczy półfinałowych grają odpowiednio o miejsca V i I, przegrani o
miejsca VII i III. Drużyna, która w grupie II zajmuje V miejsce zajmuje IX
miejsce w klasyfikacji końcowej.
Przy starcie 10 zespołów:
2 grupy eliminacyjne –

gr. I – 1, 4, 5, 8 , 9

gr. II – 2, 3, 6, 7, 10
12

systemem „każdy z każdym” (w eliminacjach).
4-9

10-6

4-8

3-10

9-5

9-1

5-8

2-3

10-2

6-7

1-4

1-5

5-4

7-10

II,4 – I,3

mecz o VII miejsce

3-6

8-9

II,2 – I,1

mecz o V miejsce

1-8

2-6

II,3 – I,4

mecz o III miejsce

7-2

3-7

II,1 – I,2

mecz o I miejsce

półfinały „na krzyż” w finale A (o miejsca I-IV) gdzie grają po dwie pierwsze
drużyny z grup oraz w finale B (o miejsca V-VIII) gdzie grają 3 i 4 drużyny z
grup eliminacyjnych.
Zwycięzcy meczy półfinałowych grają odpowiednio o miejsca V i I, przegrani o
miejsca VII i III.
Zespoły , które w grupach zajmą V miejsca rozgrywają mecz o IX miejsce.
Przy starcie 11 zespołów:
3 grupy eliminacyjne –

gr. I – 1, 6, 7

gr. II – 2, 5, 8, 11
gr. III – 3, 4, 9, 10
systemem „każdy z każdym” (w eliminacjach).
6-7

3-4

I,1 – II,3

2-11

2-5

II,1 – III,3

5-8

11-8

III,1 – I,2

3-10

10-9

III,2 – II,2

4-9

1-7

I,3 – II,4

1-6

9-3

II,4 – III,4

11-5

8-2

I,3 – III,4

10-4
Zespoły, które w grupach zajmą ostatnie miejsca grają w finale C (o miejsca IX
–XI) systemem każdy z każdym.
Pozostałe zespoły (dwa z grupy I oraz po trzy z grup II i III) rozgrywają ćwierć
finały.
Półfinały według schematu oraz dwa mecze drużyn przegranych z ćwierć finałów (o
miejsca V-VIII wg drabinki).
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XV

Regulaminy Techniczne

Biegi Przełajowe
Mistrzostwa odbędą się na dystansach:
•

Kobiety - 2 km

•

Mężczyźni - 4 km

Uczestnictwo:
Uczelnia ma prawo zgłosić 5 zawodników, 5 zawodniczek trenera i
kierownika.
Punktacja:
Punktacja drużynowa oddzielnie kobiet i mężczyzn
Do punktacji wliczane są cztery najlepsze miejsca.
Za I miejsce zawodnik/czka otrzymuje 1 pkt,
za II miejsce zawodnik/czka otrzymuje 2 pkt,
za III miejsce zawodnik/czka otrzymuje 3 pkt, itd.
W przypadku braku wymaganej liczby zawodników/czek za każdą
brakującą osobę uczelnia otrzymuje liczbę punktów przypadającą za ostatnie
miejsce plus 1 pkt.
Zwycięzcą zostaje drużyna która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów.
Punktacja prowadzona będzie dla wszystkich startujących
zawodników/czek. W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej
wyższe miejsce uzyskuje drużyna której zawodnik/czka zajmie wyższe
miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
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Ergometr Wioślarski
I. PROGRAM ZAWODÓW
1. Zawody odbywają się na ergometrach Concept II, losowanych przez zawodników
przed startem.
2. Dystans dla wszystkich zawodników wynosi 1000 metrów. Dystans ten jest
zaprogramowany w komputerze ergometru.
3. Wybór przesłony powietrza oraz przekładni (obciążenia-przełożenia) jest dowolny.
Ustawienie ich może być dokonane
przez zawodnika przed startem do wyścigu. Zawodnik nie może zmieniać ustawień
na monitorze ergometru. Obowiązują
ustawienia przyjęte przez Organizatora.
4. Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu spośród
wszystkich uczestników zawodów w swojej
kategorii wagowej. W przypadku jednakowych czasów odbywa się dogrywka na
dystansie 500 metrów (za zgodą obu
zainteresowanych). Dogrywka dotyczy miejsc medalowych. W pozostałych
przypadkach zawodnicy zajmują miejsca ex
aequo.
5. Czas uzyskany przez zawodnika, który wskaże komputer po przejechaniu 1000
metrów jest czasem oficjalnym.
6. Kolejność startu poszczególnych zawodników ustalana jest wg czasów podanych
w zgłoszeniach ostatecznych do
weryfikacji.
7. Jako wagę lekką zawodników należy traktować:
- męska waga lekka (ML) - do 75 kg
- żeńska waga lekka (KL) - do 61,5 kg
8. Zawodnicy wagi lekkiej są ważeni bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.
9. Rozgrzewka jest przewidziana na dodatkowych ergometrach.
10. Czas wyścigu każdego zawodnika jest zapisywany w protokole przez
wyznaczonych sędziów, a formularz po biegu musi być
podpisany przez zawodnika.
11. Każdy protest związany z działaniem ergometru jest brany pod uwagę przez
komisję sędziowską, jeżeli jego zgłoszenie
nastąpi w pierwszych 20. sekundach wyścigu. Następuje wówczas powtórzenie
startu. W przypadku awarii ergometru po 20
sekundach od startu zawodnik ma prawo do powtórzenia biegu na końcu zawodów.
II. UCZESTNICTWO
Każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek oraz
dwie osoby towarzyszące (kierownik
i trener).
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III. PUNKTACJA
1. W Mistrzostwach jest prowadzona oddzielnie punktacja drużynowa kobiet i
mężczyzn.
2. Do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 4 najlepsze
zawodniczki i 4. najlepszych zawodników
danej uczelni bez względu na kategorię wagową.
3. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach
wystartuje i ukończy je minimum 4 zawodniczki
i 4. zawodników z danej uczelni.
4. Za I miejsce zawodnik/czka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt., za III
miejsce n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza liczbę
zawodników startujących w najliczniejszej kategorii wagowej.
5. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów
(zgodnie z pkt. III.2).
6. Punktacja prowadzona jest dla wszystkich startujących zawodników.
7. W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje
większa liczba pierwszych miejsc,
następnie drugich, trzecich, itd. (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn).
IV. UWAGI KOŃCOWE
1. Medale za miejsca 1 - 3 wręczane są pod warunkiem ukończenia konkurencji
przez co najmniej czterech zawodników/zawodniczek.
2. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu technicznego.
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FUTSAL
Uczestnictwo:
Uczelnia zgłasza jeden zespół 12 osobowy plus trenera i kierownika.
Przepisy gry:
Obowiązują przepisy FIFA odnośnie gry w futsal
Zawody rozgrywane są w hali– pole gry musi być prostokątne o wymiarach +/40m x 20m (boisko do piłki ręcznej).
Czas gry: 2 x 15 min efektywnej gry z przerwami technicznymi po jednej w
każdej połowie.
Punktacja:
Za zwycięstwo – 3 pkt.
Za remis – 1 pkt.
Za przegraną – 0 pkt.
W przypadku uzyskania przez 2 lub więcej drużyn równej ilości punktów, o
kolejności decyduje:
-

bilans punktów z bezpośrednich spotkań,

-

różnica bramek z bezpośrednich spotkań,

-

większa ilość bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach,

-

różnica bramek ze wszystkich spotkań,

-

rzuty karne wykonywane przy udziale zainteresowanych zespołów.
Uwagi:

Zawodnik po otrzymaniu 2 żółtych kartek lub jednej czerwonej zostaje
automatycznie odsunięty od jednego, najbliższego meczu.
Kolejna druga czerwona kartka powoduje odsunięcie od następnego
meczu.
Trzecia czerwona kartka powoduje wykluczenie z imprezy.
Żółte kartki z meczy eliminacyjnych zostają anulowane w meczach finałowych.
Czerwona kartka otrzymana w ostatnim meczu eliminacji skutkuje
wykluczeniem z kolejnego meczu.
Każdy zawodnik musi grać w ochraniaczach piszczeli.
Mistrzostwa rozgrywane w systemie 3 dniowym – punkt XIV regulaminu
Mistrzostw (Zasady rozgrywania Mistrzostw).
Rozstawienie zgodnie z punktem XIV regulaminu Mistrzostw (Zasady
rozgrywania Mistrzostw).
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KOSZYKÓWKA
Uczestnictwo:
Uczelnia zgłasza po jednym zespole kobiet i mężczyzn w liczbie 12
zawodników/czek oraz kierowników i trenerów.
Program zawodów:
Mecze rozgrywane będą według zasady:
Ø 4 kwarty x 8 minut efektywnej gry oraz zgodnie z przepisami
PZKosz,
Ø rozstawienie zgodnie z punktem XIV regulaminu Mistrzostw (Zasady
rozgrywania Mistrzostw).
Punktacja:
Zgodnie z przepisami i regulaminem PZKosz.

LEKKO ATLETYKA
Uczestnictwo w Akademickich Mistrzostwach Polski w roku 2014
zgodnie z regulaminem ZG AZS.
Kopie list startowych poszczególnych konkurencji należy bezwzględnie
przesłać do Komitetu Koordynującego we Wrocławiu.
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NARCIARSTWO ALPEJSKIE
Uczestnictwo:
Uczelnia może zgłosić 6 zawodniczek, 6 zawodników, trenera oraz
kierownika.
Program:
Slalom Gigant kobiet i mężczyzn
Slalom kobiet i mężczyzn
Punktacja:
Mistrzostwa będą prowadzone w klasyfikacji indywidualnej objętych
programem.
Indywidualna w dwuboju slalomowym (na podstawie sumy punktów).
Drużynowa oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
Do punktacji drużynowej zalicza się punkty zdobyte przez 3 najlepsze
zawodniczki i 3 najlepszych zawodników, którzy ukończyli daną konkurencje
objętą programem Mistrzostw.
Za I miejsce w poszczególnej klasyfikacji indywidualnej zawodnik/czka
otrzymuje n + 1 pkt.
Za II miejsce n – 1 pkt.
Za III miejsce n - 2pkt., itd.
Gdzie n oznacza liczbę zawodników startujących w najliczniejszej
konkurencji kobiet i mężczyzn.
Punkty te są podstawą do klasyfikacji generalnej.
Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyska największą liczbę punktów.
Punktacja prowadzona jest dla wszystkich startujących
zawodników/czek.
W przypadku równej liczby punktów w punktacji drużynowej o kolejności
decyduje większa ilość pierwszych miejsc, następnie drugich, itd. w
klasyfikacjach poszczególnych konkurencji.
Każdy zawodniczka / zawodnik musi startować w kasku. Brak kasku
skutkuje dyskwalifikacją. Oglądanie trasy zgodnie z decyzją organizatora.
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Piłka nożna
Uczestnictwo:
Uczelnia zgłasza jeden zespół 18 osobowy plus trener i kierownik.
Program zawodów:
Czas gry 2 x 30 lub 2 x 35 min plus 10 lub 15 min przerwy,
w czasie meczu każda drużyna może wymienić 4 zawodników łącznie z
bramkarzem.
Punktacja:
Za zwycięstwo – 3 pkt.
Za remis – 1 pkt.
Za przegraną – 0 pkt.
W przypadku uzyskania przez 2 lub więcej drużyn równej ilości punktów, o
kolejności decyduje:
-

bilans punktów z bezpośrednich spotkań,

-

różnica bramek z bezpośrednich spotkań,

-

większa ilość bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach,

-

różnica bramek ze wszystkich spotkań,

-

rzuty karne wykonywane przy udziale zainteresowanych zespołów.
Uwagi:

Zawodnik po otrzymaniu 2 żółtych kartek lub jednej czerwonej zostaje
automatycznie odsunięty od jednego, najbliższego meczu.
Kolejna druga czerwona kartka powoduje odsunięcie od następnego
meczu.
Trzecia czerwona kartka powoduje wykluczenie z imprezy.
Żółte kartki z meczy eliminacyjnych zostają anulowane w meczach finałowych.
Czerwona kartka otrzymana w ostatnim meczu eliminacji skutkuje
wykluczeniem z kolejnego meczu.
Każdy zawodnik musi grać w ochraniaczach piszczeli.
Mistrzostwa rozgrywane w systemie 3 dniowym – punkt XIV regulaminu
Mistrzostw (Zasady rozgrywania Mistrzostw).
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Piłka Siatkowa
Uczestnictwo:
Uczelnia zgłasza po jednym zespole kobiet i mężczyzn w liczbie 12
zawodników/czek oraz kierowników i trenerów.
Program zawodów:
Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPS.
Mecze eliminacyjne rozgrywane są tie-break’iem do 2 wygranych setów do 25
pkt., bez punktów granicznych. Set 3 rozgrywany jest tie-break’iem do 25 pkt.
bez punktów granicznych.
Mecz finałowy kobiet/ mężczyzn rozgrywany jest do 3 wygranych setów do 25
pkt., bez punktów granicznych. Set 5 rozgrywany jest tie-break’iem do 15 pkt.
bez punktu granicznego.
Punktacja:
Za zwycięstwo:
Ø 2 : 0 – 3 pkt,
Ø 2 : 1 – 2 pkt
za przegraną:
Ø 2 : 0 – 0 pkt,
Ø 2 : 1 – 1 pkt
za przegraną walkowerem 0 pkt.
W przypadku uzyskania przez 2 lub więcej zespołów równej ilości punktów o
kolejności decyduje:
-

lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych,

-

lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych
punktów straconych,

-

wynik bezpośredniego spotkania

-

rozstawienie zgodnie z punktem XIV regulaminu Mistrzostw
(Zasady rozgrywania Mistrzostw).
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Piłka Siatkowa Plażowa
Uczestnictwo:
Uczelnia ma prawo zgłosić po dwa zespoły kobiet i mężczyzn w liczbie
3 zawodników/czek oraz kierowników i trenerów.
Program zawodów:
Mistrzostwa będą rozgrywane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
Zabroniona jest wymiana zawodników/czek między zespołami danej
uczelni w czasie rozgrywania Mistrzostw.
Na punktację drużynową uczelni – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn – składa
się suma punktów zdobytych przez oba zespoły (pary danej uczelni)
W zależności od ilości zgłoszonych drużyn organizator ustali system
rozgrywek.
Punktacja:
Punktacja prowadzona zgodnie z przepisami PZPS
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Pływanie
Uczestnictwo:
Uczelnia ma prawo zgłosić po 2 zawodników/czek do każdej
konkurencji indywidualnej oraz po jednym zespole w każdej sztafecie, trenera i
kierownika.
Zawodnikowi/czce zezwala się na start w dwóch konkurencjach
indywidualnych i jednej sztafecie.
Program zawodów:
Mistrzostwa będą rozgrywane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w
następujących konkurencjach:
Ø 100m stylem dowolnym,
Ø 100m stylem klasycznym,
Ø 50m stylem motylkowym,
Ø 100m stylem grzbietowym,
Ø 100m stylem zmiennym,
Ø 50m stylem dowolnym,
Ø 50m stylem klasycznym,
Ø 50m stylem grzbietowym,
Ø 4 x 50m stylem dowolnym,
Ø 4 x 50m stylem zmiennym.
Wszystkie wyścigi rozgrywane będą w seriach na czas.
Zawody przeprowadzone będą w ciągu 2 dni.
Punktacja:
Prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
Ø indywidualna w poszczególnych konkurencjach oddzielnie dla kobiet
i mężczyzn,
Ø drużynowa oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
W każdej konkurencji indywidualnej obejmować będzie „n” miejsc wg zasady:
•

I miejsce – n+1 pkt. ,

•

II miejsce – n-1 pkt. ,

•

III miejsce – n-2 pkt.,

•

itd.

Gdzie „n” oznacza podwojoną ilość zweryfikowanych do mistrzostw uczelni
(oddzielnie dla kobiet i mężczyzn)
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Sztafety punktowane są podwójnie. W tym wypadku „n” oznacza poczwórną
ilość zweryfikowanych do mistrzostw uczelni (oddzielnie dla kobiet i
mężczyzn).
O kolejności zajętych przez uczelnie miejsc decyduje – suma punktów
uzyskanych przez wszystkich zawodników/czki w konkurencjach
indywidualnych i sztafetach (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn).
Przy równej ilości zdobytych punktów przez 2 lub więcej uczelni o kolejności
zajętych miejsc decyduje większa ilość pierwszych miejsc, następnie drugich,
itd.
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Tenis Stołowy
Uczestnictwo:
Uczelnia ma prawo zgłosić po jednym zespole kobiet i mężczyzn w
liczbie 3 zawodników/czek i jednego zawodnika rezerwowego oraz
kierowników i trenerów.
Program zawodów:
Mistrzostwa będą rozgrywane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w
konkurencji drużynowej.
Turniej drużynowy zostanie przeprowadzony systemem grupowym w
zależności od ilości zgłoszeń.
Program meczu obejmuje 5 gier wg schematu:
1.

A–X

2.

B–Y

3.

C–Z

4.

A–Y

5.

B–X

Mecz zakończony zostanie w momencie uzyskania przez jedną z
drużyn 3 zwycięstw.
Rozstawienie zgodnie z punktem XIV regulaminu Mistrzostw (Zasady
rozgrywania Mistrzostw).
Punktacja:
Punktacja prowadzona zgodnie z przepisami i regulaminem PZTS
Klasyfikacja indywidualna będzie przeprowadzona na podstawie
wyników z turnieju drużynowego zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
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Tenis
Uczestnictwo:
Uczelnia ma prawo zgłosić po jednym zespole kobiet i mężczyzn w
liczbie 3 zawodników/czek i jednego zawodnika rezerwowego oraz
kierowników i trenerów.
Mistrzostwa będą rozgrywane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w
konkurencji drużynowej. Sposób rozegrania Mistrzostw (grupowy bądź
pucharowy) ustali organizator w porozumieniu z KK i poda w komunikacie nr
1.
Program zawodów:
Program obejmuje 3 gry w ramach jednego meczu. Mecz kończy się w
momencie uzyskania przez drużynę 2 zwycięstw.
Kolejność gier w meczu:
Ø pierwsza gra – gra deblowa,
Ø druga gra – pierwsze rakiety,
Ø trzecia gra – drugie rakiety.
Mecz rozgrywany jest jednocześnie na dwóch kortach.
W każdej grze gra się do dwóch wygranych setów przy czym trzeci
decydujący set gra się tzw. przedłużonym tie break’iem do 10 pkt.
Kolejność ustawienia zawodników w meczu – do ustalenia na odprawie
technicznej przed mistrzostwami.
Możliwe jest ustalenie kolejności zawodników przed każdym meczem.
1A

X

2B

Y

Mistrzostwa rozgrywane w ciągu 2 dni.
Punktacja
Punktacja prowadzona zgodnie z przepisami i regulaminem PZT
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XVI Indeks adresowy.
Uczestnicy IV Mistrzostw Polski Uniwersytetów Medycznych
wraz z danymi adresowymi:
1.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok
tel.: (85) 748 58 18, fax: (85)748 58 17
sfwis@umwb.edu.pl

2.

Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz
tel: (52) 585-10-11 wew. 121, 122 fax: (52) 585-11-19
azs@cm.umk.pl

3.

Gdański Uniwersytet Medyczny
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
Tel. (58) 349 3280 , (58) 349 3281
sport@gumed.edu.pl

4.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze Rokitnica
tel.fax (32) 271-52-82, (32) 272-20-41
wf-azs@sum.edu.pl

5.

Collegium Medicum UJ w Krakowie
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Badurskiego 19, 30-690 Kraków
Tel. (12) 658-11-58
ewolancz@cm-uj.krakow.pl

6.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
ul. Chodźki 15, 20-093 Lublin
tel. (81) 718-65-90, (81) 718-65-98
studiumwf@vp.pl
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7.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
ul. 6-ego Sierpnia 71, 90-645 Łódź
tel. (42) 637 34 14, fax (42) 637 69 17
swfis@umed.lodz.pl

8.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
ul. Marcelińska 25, 60-802 Poznań
tel./ fax. 61 - 854 70 99
tel. (61) 844 52 04
azsam@op.pl

9.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Studium WFiS
ul. Dunikowskiego 6a, 70-123 Szczecin
tel. (91) 441 45 11
swfs@sci.pum.szczecin.pl
swfs@sci.pam.szczecin.pl

10.

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Żwirki i Wigury 81A
02-091 Warszawa
tel: (22) 57.20.528
studiumwfis@wum.edu.pl

11.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Studium WFiS
ul. Wojciecha z Brudzewa 12a,
51 - 601 Wrocław
Tel. (71) 348 65 09
swf@am.wroc.pl
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