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Kalendarium - maj 2018
termin

godzina dyscyplina

miejsce

zgłoszenia

organizator

11.05.2018

9:45

Ergometr wioślarski

Gorzów

30.04.2018

Ł. Lamcha

11.05.2018

9:45

Badminton

Gorzów

30.04.2018

Ł. Lamcha

15.05.2018

10:00

Siatkówka plażowa

Sulechów

10.05.2018

G. Fiedorowicz

15.05.2018

10:00

Boccia

Sulechów

10.05.2018

G. Fiedorowicz

15.05.2018

10:00

Tenis ziemny

Sulechów

10.05.2018

G. Fiedorowicz

15.05.2018

10:00

Minigolf

Sulechów

10.05.2018

G. Fiedorowicz

23.05.2018

17:15

Brydż sportowy

Zielona Góra

30 minut przed turniejem

Ergometr wioślarski
1. Organizator imprezy:
Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS,
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
2. Termin i miejsce zawodów:
11 maja 2018 r. (piątek),
hala sportowa AWF ul. Słowiańska 73 (przy akademiku)
3. Uczestnicy:
Studenci i pracownicy lubuskich Uczelni.
4. Program:
godz. 9.45 – odprawa techniczna, zgłoszenia do zawodów,
godz. 10.00 – otwarcie zawodów,
godz. 10.10 – początek zawodów,
ok. godz. 13.00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród,
ok. godz. 13.30 – posiłek (bufet AWF, ul. Estkowskiego 13).
5. Regulamin zawodów:
I. SPRAWY OGÓLNE
1.
Zawody odbywają się na ergometrach Concept II.
2.
Dystans dla zawodników wynosi 200 i 400 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 100 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 dystansu jest czasem
oficjalnym.
6.
Kolejność startu poszczególnych zawodników ustalana jest przez Organizatora.
7.
Zawody są przeprowadzane w następujących kategoriach:
- kobiety open (KA)
- mężczyźni open (MA)
8.
Zawodnicy wagi lekkiej są ważeni bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.
9.
Rozgrzewka jest przewidziana na dodatkowych lub startowych 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
1.
Każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek oraz dwie osoby
towarzyszące (kierownik i trener).
2.
Zawodniczka/zawodnik ma prawo startu w jednej kategorii wagowej.
W przypadku przekroczenia limitu wagi zawodniczka/zawodnik zgłoszeni w wadze lekkiej zostają
przypisani do kategorii open.
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 6
najlepszych zawodników danej uczelni bez względu na kategorię wagową. W przypadku mniejszej ilości
zawodników Organizator może zmienić kryteria zliczania punktów.
3.
Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje i ukończy je
minimum 4 zawodniczki i 6 zawodników z danej uczelni. W przypadku mniejszej ilości zawodników
Organizator może zmienić kryteria klasyfikacji punktowej.
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 poszczególnych kategoriach wagowych.
5.
Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów (zgodnie z pkt. III.3,4).
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.
Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich z
uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu technicznego.
6. Nagrody:
Zdobywcy miejsc 1 - 3 w każdej konkurencji otrzymają medale.
7. Zasady finansowania:
Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Organizator zapewnia posiłek oraz napoje dla wszystkich
uczestników. Koszty dojazdu ponosi Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS.

8. Uwagi końcowe:
Organizator prosi o podanie liczby uczestników w poszczególnych konkurencjach do dnia 30 kwietnia
br. (e-mail: l.lamcha@awf-gorzow.edu.pl).

Badminton
1. Organizator imprezy:
Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS,
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
2. Termin i miejsce zawodów:
11 maja 2018 r. (piątek),
hala sportowa AWF ul. Słowiańska 73 (przy akademiku)
3. Uczestnicy:
Studenci i pracownicy lubuskich Uczelni.
4. Program:
godz. 9.45 – odprawa techniczna, zgłoszenia do zawodów,
godz. 10.00 – otwarcie zawodów,
godz. 10.10 – początek zawodów,
ok. godz. 13.00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród,
ok. godz. 13.30 – posiłek (bufet AWF, ul. Estkowskiego 13).
5. Regulamin zawodów:
I. SPRAWY OGÓLNE
1.
Kolejność gier: pojedyncza kobiet I, pojedyncza mężczyzn I, podwójna kobiet, podwójna mężczyzn,
mieszana, pojedyncza kobiet II, pojedyncza mężczyzn II. Za zgodą obu stron sędzia może zmienić
standardową kolejność gier.
2.
Mecze rozgrywane w systemie pucharowym.
3.
W trakcie weryfikacji przed zawodami kierownik drużyny deklaruje kolejność ustawienia zawodników
w grach pojedynczych. Kolejność ta nie może ulec zmianie w trakcie zawodów na danym etapie.
II. UCZESTNICTWO
1.
Uczelnia ma prawo zgłoszenia drużyny w składzie maksymalnie 6 kobiet i 6 mężczyzn.
2.
Skład zespołu zgłoszony obowiązuje do końca zawodów i nie może być zmieniany ani uzupełniany.

3.
W skład drużyny mogą również wchodzić trener i kierownik.
4.
Zawodnik może wystąpić w danym meczu maksymalnie w 2 grach (muszą być różnego rodzaju).
III. PUNKTACJA
1.
Punktacja zgodna z przepisami i Polskiego Związku Badmintona.
IV. UWAGI KOŃCOWE
1.
Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminami i przepisami Polskiego Związku Badmintona.
6. Nagrody:
Zdobywcy miejsc 1 - 3 w każdej konkurencji otrzymają medale.
7. Zasady finansowania:
Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Organizator zapewnia posiłek oraz napoje dla
wszystkich uczestników. Koszty dojazdu ponosi Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS.
8. Uwagi końcowe:
Organizator prosi o podanie liczby uczestników w poszczególnych konkurencjach do dnia 30
kwietnia br. (e-mail: l.lamcha@awf-gorzow.edu.pl).

Siatkówka plażowa
1.Organizator imprezy:
Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS,
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Zielonogórskiego
2.Termin i miejsce imprezy:
15 maja 2018 r. (wtorek),
boiska WZS UZ w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48
3. Uczestnicy:
Studenci i pracownicy lubuskich Uczelni.
4.Program:
godz. 10.00 – odprawa techniczna, zgłoszenia do zawodów,
godz. 10.30 – otwarcie Festiwalu,
godz. 11.00 – początek rozgrywek,
ok. godz. 14.30 – zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród,
ok. godz. 14.45 – posiłek, ognisko.

5.Regulamin:
Poszczególne uczelnie mogą zgłosić do turnieju maksymalnie po cztery zespoły żeńskie i męskie. Turniej
jest wojewódzką kwalifikacją do turnieju Akademickich Mistrzostw Polski, w związku z powyższym
uczestnicy muszą mieć aktualne legitymacje AZS. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z przepisami PZPS.
6.Nagrody:
Zdobywcy miejsc 1 - 3 w każdej konkurencji otrzymają okolicznościowe statuetki.
7.Zasady finansowania:
Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Organizator zapewnia posiłek oraz napoje dla wszystkich
uczestników. Koszty dojazdu ponosi Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS.
8.Uwagi końcowe:
Organizator prosi o podanie liczby uczestników w poszczególnych konkurencjach do dnia 10 maja br.
(e-mail: sek-ipia@pwsz.sulechow.pl).

Boccia
1.Organizator imprezy:
Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS,
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Zielonogórskiego
2.Termin i miejsce imprezy:
15 maja 2018 r. (wtorek),
boiska WZS UZ w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48
3. Uczestnicy:
Studenci i pracownicy lubuskich Uczelni.
4.Program:
godz. 10.00 – odprawa techniczna, zgłoszenia do zawodów,
godz. 10.30 – otwarcie Festiwalu,
godz. 11.00 – początek rozgrywek,
ok. godz. 14.30 – zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród,
ok. godz. 14.45 – posiłek, ognisko.
5.Regulamin:
Każda Uczelnia może zgłosić po dwa trzyosobowe zespoły.
6.Nagrody.
Zdobywcy miejsc 1 - 3 w każdej konkurencji otrzymają okolicznościowe statuetki.
7.Zasady finansowania:
Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Organizator zapewnia posiłek oraz napoje dla wszystkich
uczestników. Koszty dojazdu ponosi Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS.
8.Uwagi końcowe:
Organizator prosi o podanie liczby uczestników w poszczególnych konkurencjach do dnia 10 maja br.
(e-mail: sek-ipia@pwsz.sulechow.pl).

Tenis ziemny
1.Organizator imprezy:
Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS,
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Zielonogórskiego
2.Termin i miejsce imprezy:
15 maja 2018 r. (wtorek),
boiska WZS UZ w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48
3. Uczestnicy:
Studenci i pracownicy lubuskich Uczelni.
4.Program:
godz. 10.00 – odprawa techniczna, zgłoszenia do zawodów,
godz. 10.30 – otwarcie Festiwalu,
godz. 11.00 – początek rozgrywek,
ok. godz. 14.30 – zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród,
ok. godz. 14.45 – posiłek, ognisko.
5.Regulamin:
Każda Uczelnia może zgłosić do turnieju kobiet i mężczyzn po 4 osoby.
6.Nagrody:
Zdobywcy miejsc 1 - 3 w każdej konkurencji otrzymają okolicznościowe statuetki.
7.Zasady finansowania:
Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Organizator zapewnia posiłek oraz napoje dla wszystkich
uczestników. Koszty dojazdu ponosi Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS.
8.Uwagi końcowe.
Organizator prosi o podanie liczby uczestników w poszczególnych konkurencjach do dnia 10 maja br.
(e-mail: sek-ipia@pwsz.sulechow.pl).

Minigolf
1.Organizator imprezy:
Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS,
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Zielonogórskiego
2.Termin i miejsce imprezy:
15 maja 2018 r. (wtorek),
boiska WZS UZ w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48
3. Uczestnicy:
Studenci i pracownicy lubuskich Uczelni.

4.Program:
godz. 10.00 – odprawa techniczna, zgłoszenia do zawodów,
godz. 10.30 – otwarcie Festiwalu,
godz. 11.00 – początek rozgrywek,
ok. godz. 14.30 – zakończenie Festiwalu, wręczenie nagród,
ok. godz. 14.45 – posiłek, ognisko.
5.Regulamin:
Każdą Uczelnię może reprezentować pięć osób.
6.Nagrody:
Zdobywcy miejsc 1 - 3 w każdej konkurencji otrzymają okolicznościowe statuetki.
7.Zasady finansowania:
Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Organizator zapewnia posiłek oraz napoje dla wszystkich
uczestników. Koszty dojazdu ponosi Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS.
8.Uwagi końcowe:
Organizator prosi o podanie liczby uczestników w poszczególnych konkurencjach do dnia 10 maja br.
(e-mail: sek-ipia@pwsz.sulechow.pl).

Brydż sportowy
1.Organizator imprezy:
Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS,
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego,
2.Termin i miejsce imprezy:
23 maja 2018 r. (środa),
DS Ziemowit przy ul. Szafrana 8 (Klub Jazzowy „U Ojca”)
3. Uczestnicy:
Studenci i pracownicy lubuskich Uczelni.
4.Program:
godz. 16.45 – otwarcie listy zapisów
godz. 17.10 – zamknięcie listy,
godz. 17.15 – początek rozgrywek,
5.Regulamin:
I. Organizatorem Mistrzostw jest sekcja brydża sportowego Klubu Uczelnianego Akademickiego
Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
II. Celem imprezy jest wyłonienie Akademickich Mistrzów Województwa Lubuskiego na rok 2018.
III. Impreza będzie rozgrywana w ramach IV Bachanaliowego Turnieju o puchar Dyrektora KU AZS
Uniwersytetu Zielonogórskiego
IV. Udział w turnieju jest bezpłatny.
V. Turniej będzie miał charakter otwarty i przeprowadzony zostanie na zapis maksymalny.

VI. Oprócz klasyfikacji generalnej w turnieju przeprowadzona będzie klasyfikacja akademicka, której
zwycięzcy zostaną zdobywcami tytułu Akademickich Mistrzów Województwa Lubskiego 2018.
VII. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu turnieju, w miejscu jego rozegrania.
6.Nagrody:
W turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszych par w klasyfikacji
generalnej, akademickiej oraz nagrody popularne.

7.Uwagi końcowe.
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie regulamin rozgrywek PZBS.

