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III Puchar AZS  
w Piłce Ręcznej Plażowej Kobiet i Mężczyzn 

REGULAMIN 

 

 

1. Popularyzacja piłki ręcznej plażowej w środowisku osób zrzeszonych w Akademickim Związku Sportowym. 
2. Wyłonienie najlepszych zespołów – kobiecych i męskich w środowisku Akademickiego Związku Sportowego. 
3. Integracja sportowego środowiska oraz propagowanie zasady fair-play w sportowej rywalizacji. 

 

 

1. Zawody odbędą się wg następującego schematu: I dzień: odprawa techniczna (godziny wieczorne), II, III i IV 
dzień: zawody oraz uroczyste zakończenie (godziny popołudniowe IV dzień). Wszelkie odstępstwa od powyższego 
terminarza będą zamieszone w komunikacie organizacyjnym. 
2. Organizatorem jest Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS 
3. Poszczególne zawody rozgrywane są wg niniejszego regulaminu. 
4. Organizator powołuje Komisję Sędziowską. Komisja Sędziowska ma głos ostateczny we wszystkich kwestiach 
sportowych związanych z zawodami, w tym także ma prawo rozstrzygać spory oraz wszelkie protesty. 

 

 

1. Terminarz i system gier zostanie opublikowany w komunikacie nr 2 w zależności od liczby zgłoszonych zespołów. 
Dokładne terminy zostaną podane do wiadomości na stronie www.azs.zgora.pl 
2. Przeprowadzenie zawodów zostanie poprzedzone komunikatem organizacyjnym, który zostanie opublikowany na 
stronie www nie później niż 5 dni przed zawodami. 

 

 

1. Każda Uczelnia ma prawo zgłosić jeden zespół kobiecy i jeden męski. 
2. Każdy zespół musi składać się z minimum 5 zawodników. 
3. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedłożenie następujących dokumentów: 

a) ważna legitymacja AZS z opłaconymi na bieżąco składkami, 
b) certyfikat przynależności akademickiej, 

c) oryginał zgłoszenia, 
d) dowód opłaty za udział w zawodach, 
e) indywidualne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach (wzór w załączeniu). 

 
 

 

1. Puchar Zarządu Głównego AZS w Piłce Ręcznej Plażowej Kobiet i Mężczyzn finansowany jest: 
a) ze środków finansowych pozyskanych przez organizatora z urzędów administracji publicznej, 
b) ze środków finansowych pochodzących bezpośrednio z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, a pośrednio z Zarządu Głównego AZS 

c) ze środków finansowych pozyskanych przez organizatora od sponsorów, 
d) przez uczestników poprzez wpłacenie opłaty za udział (szczegóły w komunikatach). 

2. W ramach pozyskanych środków organizator zawodów zapewnia: pełną organizację zawodów (wynajęcie I 

http://www.azs.zgora.pl/


 

 

VI. ODWOŁANIA I PROTESTY 

VII. INNE INFORMACJE 

 

przygotowanie obiektu, obsługę biura zawodów, obsługę techniczną, obsługę sędziowską, obsługę medyczną oraz medale).  
 

 

1. W trakcie trwania zawodów wszelkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje Komisja Sędziowska. 
2. Od decyzji Komisji Sędziowskiej lub w przypadku naruszenia regulaminu zawodów można składać odwołania i 
protesty (na piśmie) do Komisji Odwoławczej Rady Upowszechniania KF ZG AZS w terminie 14 dni od zakończenia imprezy, 
jednocześnie wpłacając kaucję w wysokości 300,00 zł na konto ZG AZS. W przypadku uznania protestu kaucja podlega 
zwrotowi. 

3. Od decyzji Komisji Odwoławczej Rady Upowszechniania KF ZG AZS, przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego 
AZS w terminie 14 dni od daty wydania decyzji. 

 

 

1. Terminarz, czas oraz system gier jest uzależniony od liczby zgłoszonych zespołów I zostanie opublikowany w 
komunikacie nr 2. 
2. Zawody odbędą się zgodnie z przepisami gry w Plażową Piłkę Ręczną. 

3. Zespół startujący w Pucharze ZG AZS musi być wyposażony w jednakowe koszulki meczowe. 

4. Osoba zgłaszając się do zawodów staje się ich Uczestnikiem. Tym samym akceptuje niniejszy regulamin oraz 
wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Lubuską Organizację Środowiskowa AZS wizerunku Uczestnika w celu promocji 
imprezy w roku 2021 oraz latach następnych. UCZESTNIK zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku zarejestrowanego na 
zdjęciach i nagraniach filmowych z imprezy w materiałach reklamowych, w szczególności w reklamie telewizyjnej i 
internetowej, w reklamie w prasie codziennej, na ulotkach reklamowych, plakatach i banerach. Jednocześnie wyraża zgodę 
organizatorowi imprezy – LOŚ AZS na przekazywanie materiałów zawierających wizerunek Uczestnika oficjalnym partnerom 
i sponsorom LOŚ AZS w celach promocyjnych. 
5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie wszelkich od niego odstępstw przysługuje jedynie 
organizatorowi: Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS. 
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosować się do aktualnych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
Ministerstwa Zdrowia, z uwzględnieniem zapisów komunikatu nr 2 oraz indywidualnego oświadczenia o stanie zdrowia. 
7. Osoby kontaktowe: Prezes LOŚ AZS Marek Lemański – tel. 603 239 376 


