
 

 

Najważniejsze zmiany w regulaminach na sezon 2022/2023 

 

REGULAMIN OGÓLNY 

Wiek 

Zwiększenie dopuszczalnego wieku uczestników do 30 lat (w aktualnej edycji mogą startować osoby urodzone po 30.09.1992)   

Typy uczelni:  

Połączenie typu USP z WSZ; do zaistnienia klasyfikacji na poszczególnych zawodach potrzeba 5 sklasyfikowanych zespołów (w 

każdym z typów). 

Obowiązki organizatora (nowy podpunkt) 

Prowadzenie profilu fb imprezy (zaczynając przynajmniej dwa tygodnie przed jej startem i kończąc nie wcześniej niż tydzień po 

jej zakończeniu), bieżącego publikowania wyników, zapewnienia obsługi fotograficznej oraz zabezpieczenia biura prasowego 

AZS w niezbędne materiały tuż po zakończeniu imprezy 

Uwagi końcowe (nowy podpunkt):  

Kibicowanie jest dozwolone wyłącznie w strefach wskazanych przez Organizatora (np. trybuny) tak, aby nie przeszkadzało to 

uczestnikom zawodów.   

 

SCHEMATY ROZGRYWEK (czas trwania) 

Czas trwania zawodów półfinałowych (łącznie z weryfikacją) to: 

• dla tenisa stołowego: 2 dni  

• dla badmintona i tenisa: 3 dni 

• dla gier zespołowych*: 3 dni 

  *za wyjątkiem piłki nożnej: 2 dni 

 

REGULAMINY TECHNICZNE 

Badminton  

Wyrównanie ilościowe w strefach poprzez przywrócenie Łodzi do strefy północnej. 

Kolarstwo Górskie 

Połączenie punktacji drużynowej K i M. 

Koszykówka Kobiet  

Wyrównanie ilościowe w strefach poprzez przywrócenie Łodzi do strefy północnej. 

Koszykówka 3x3 

Wydłużenie rozgrywek o 1 dzień. 

Lekkoatletyka 

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania danej konkurencji i przydzielenia punktów do klasyfikacji drużynowej AMP jest 

ukończenie tej konkurencji przez minimum 20 zawodników/zawodniczek reprezentujących uczelnie (nie licząc zawodników  

z klubów AZS).  

Piłka ręczna K i M  

Uszczegółowienie zapisów dot. kar oraz klasyfikacji spotkań w grupie. 



 

 

Piłka Nożna Kobiet  

Wydłużenie rozgrywek o 1 dzień 

Pływanie 

Wprowadzenie do programu konkurencji 200 dowolnym i 200 zmiennym. 

Siatkówka Plażowa  

Zmiana systemu rozgrywek – półfinały tylko do etapu wyłonienia finalistów. 

Snowboard 

Zmiana przypisania do stref półfinałowych w celu wyrównania ilościowego (Łódź ze W na Z). Zmiana konkurencji z giganta na 

slalom  

Trójbój siłowy  

Umożliwienie wprowadzenia podmianek osób lub zmian w kategoriach wagowych po zgłoszeniu ostatecznym, tak jak jest to w 

przypadku pozostałych dyscyplin.  

Unihokej 

2 półfinały (północ/południe) + finał 

 

INNE 

Od sezonu 23/24 awans do półfinałów futsalu kobiet i koszykówki kobiet na podstawie rozgrywek środowiskowych. 

 


