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II.2.3 (zmiana treści)
W przypadku, gdy uczelnia ma oddziały terenowe (filie, wydziały zamiejscowe i inne) z powołanymi odrębnymi Klubami
AZS, uczestnik AMP zobowiązany jest do zadeklarowania, który klub będzie reprezentować. Deklaracja, którą składa się
w chwili tworzenia certyfikatu przynależności akademickiej, dotyczy całego cyklu rozgrywek w danej dyscyplinie w ramach
AMP rozgrywanych w bieżącej edycji.
II.2.10 (i kolejne, w których mowa o rozgrywkach środowiskowych)
Ilekroć w Regulaminie Ogólnym oraz Regulaminach Technicznych jest mowa o:
a) rozgrywkach ćwierćfinałowych (środowiskowych), należy to rozumieć jako etap eliminacji AMP - rozgrywki
prowadzone 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 rozgrywek ćwierćfinałowych (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).
V
Poprawki wynikające ze zmian w rozdziale XIII
VII.7.3
Przywrócenie limitów dla typów uczelni (5 i 6 sklasyfikowanych uczelni).
IX (nowe lub inaczej sformułowane punkty)
9.7
Od decyzji Komisji Odwoławczej orzekającej w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego
AZS w terminie 14 dni od daty wydania decyzji (obowiązuje procedura opisana w pkt. IX.9.3). Od decyzji Komisji
Odwoławczej wydanej w drugiej instancji odwołanie nie przysługuje.
9.8
Od decyzji Zarządu Głównego AZS odwołanie nie przysługuje.
9.9
W trakcie zawodów sprawy sporne, odwołania i protesty dotyczące kwestii sportowych rozpatruje komisja
w składzie:
- Sędzia Główny,
- Komisarz,
- przedstawiciel organizatora.
XIII (nowe lub inaczej sformułowane punkty)
13.1 W odniesieniu do zespołu (reprezentacji uczelni / Klubu AZS), który podczas turnieju w dyscyplinie rozgrywanej
w formule zespołowej (zgodnie z wykazem w pkt. X.10.4.b) oddał mecz walkowerem, Komisja Weryfikacyjna
nakłada poniższe kary:
a)
karę finansową w wysokości 500 zł za każdy oddany walkowerem mecz (wpłata tytułem „kara
regulaminowa” na konto biura ZG AZS; w przypadku nieuregulowania płatności do zakończenia
edycji tj. do 30.09.2022 r. dana reprezentacja uczelni nie zostanie dopuszczona do AMP w danej
dyscyplinie w kolejnym roku rozgrywek),
b)
dyskwalifikację i brak możliwości rozgrywania dalszych spotkań w turnieju oraz anulowanie
wcześniejszych wyników, jeśli mecz został oddany walkowerem w fazie grupowej,
c)
sklasyfikowanie na ostatnim miejscu w turnieju, jeśli mecz został oddany walkowerem po fazie
grupowej.
Powyższe zapisy nie dotyczą pierwszego meczu zespołu w turnieju związanego z ewentualnym spóźnieniem na
zawody.
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W odniesieniu do reprezentacji uczelni / Klubu AZS, w której zawodnik / zawodniczka, załoga, sztafeta nie stawiła
się na starcie mimo wcześniejszego zgłoszenia, Komisja Weryfikacyjna nakłada poniższe kary:
a)
karę finansową w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek (wpłata tytułem „kara
regulaminowa” na konto biura ZG AZS; w przypadku nieuregulowania płatności do zakończenia
edycji tj. do 30.09.2022 r. cała reprezentacja danej uczelni nie zostanie dopuszczona do AMP
w danej dyscyplinie w kolejnym roku rozgrywek),
b)
dyskwalifikację i brak możliwości startu w kolejnych konkurencjach oraz anulowanie
dotychczasowych wyników.
13.3 W przypadku reprezentacji, w której składzie znalazł się przynajmniej jeden zawodnik nieuprawniony do startu:
a)
Komisja Weryfikacyjna w trakcie trwania AMP może nałożyć poniższe kary:
i.
zweryfikowanie meczów jako walkower dla przeciwnika
ii.
niewliczenie do klasyfikacji generalnej punktów wynikających miejsca zajętego przez
reprezentację
iii.
wykluczenie uczelni / Klubu AZS z danych AMP
b)
Koordynator AMP w terminie do 14 dni od zakończenia AMP może nałożyć poniższe kary:
i.
naliczenie w punktacji generalnej AMP 150 pkt. ujemnych dla danej uczelni / Klubu AZS
ii.
zakaz startu w kolejnych AMP w danej dyscyplinie
iii.
wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Głównego AZS o przekazanie informacji o zaistniałej
sytuacji do władz uczelni wraz z wnioskiem o wyciągnięcie sankcji dyscyplinarnych
w stosunku do trenera / kierownika zespołu, w którym znaleźli się zawodnicy
nieuprawnieni do startu.
13.4 W przypadku zawodnika nieuprawnionego do startu:
a)
Komisja Weryfikacyjna w trakcie trwania AMP może nałożyć poniższe kary:
i.
anulowanie wyników
ii.
wykluczenie z danych AMP
b)
Koordynator AMP w terminie do 14 dni od zakończenia AMP może nałożyć poniższe kary:
i.
anulowanie wyników
ii.
zakaz startu w kolejnych AMP w danej dyscyplinie
iii.
zakaz startu w kolejnych AMP we wszystkich dyscyplinach
iv.
wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Głównego AZS o przekazanie informacji o zaistniałej
sytuacji do władz uczelni wraz z wnioskiem o wyciągnięcie sankcji dyscyplinarnych
w stosunku do zawodnika
13.5 Komisja Weryfikacyjna oraz Koordynator AMP w zależności od przewinienia nakładają jedną, dwie lub wszystkie
kary z przewidzianego zakresu (dot. punktów 13.3 i 13.4).
13.6 Komisja Weryfikacyjna informuje o nałożonych karach Organizatora AMP oraz Koordynatora AMP, a Organizator
AMP zamieszcza wykaz nałożonych kar (w tym informacje o nieuprawnionych zawodnikach) w komunikacie
końcowym, o którym mowa w punkcie XII.12.5.
13.7 O karach nałożonych zgodnie z punktem XIII.13.3 odpowiednio Komisja Weryfikacyjna za pośrednictwem
Organizatora lub Koordynator AMP informuje mailowo niezwłocznie kierownika drużyny wskazanego w zgłoszeniu
wstępnym do zawodów.
13.8 O karach nałożonych zgodnie z punktem XIII.13.4 odpowiednio Komisja Weryfikacyjna za pośrednictwem
Organizatora lub Koordynator AMP informuje mailowo niezwłocznie kierownika drużyny wskazanego w zgłoszeniu
wstępnym do zawodów oraz zawodnika.
13.9 Od decyzji Komisji Weryfikacyjnej lub Koordynatora AMP można składać odwołania do Komisji Odwoławczej
zgodnie z procedurą odpisaną w punkcie IX.9.2-IX.9.5.
13.10 Od decyzji Komisji Odwoławczej wydanej w drugiej instancji odwołanie nie przysługuje.
XIV (nowe lub inaczej sformułowane punkty)
14.3 Na wniosek przedstawiciela POLADA / Komisji Weryfikacyjnej / Organizatora AMP (po uzyskaniu akceptacji
przedstawiciela Komisji Weryfikacyjnej) uczestnicy AMP 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, POLADA lub policję.
Odmowa zgody na badanie jest równoznaczna z pozytywnym wynikiem badania.
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Uczestnik AMP, 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 za nieuprawnionego do startu. W stosunku do tego zawodnika mogą zostać
zastosowane kary zgodnie z punktem XIII.13.3 i XIII.3.4 przy czym terminy, o których mowa w tych punktach liczą
się od dnia otrzymania zawiadomienia o pozytywnym wyniku Koordynatora AMP przez uprawiony organ (np.
POLADA). Prawo do naliczenia wszystkich kar ma Koordynator AMP.
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