
 

 
 
 
         

 
Ldz. SP/ 645 /2013                                                                        Warszawa 2013-07-09 
 
 
                                                                                          wg   r  o  z  d  z  i  e  l  n  i  k  a  
 
  
 Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny informuje, że Mistrzostwa Polski AZS w 
Koszykówce odbędą się w Krakowie w dniach 5-8 września 2013 r. , wg poniższego regulaminu: 

1. Organizatorem Mistrzostw jest Organizacja Środowiskowa AZS Kraków, ul. Reymonta 
17, 30-059 Kraków, tel. 12 6368897, fax. 12 6368771, e-mail: biuro@azs.krakow.pl; 
krakow@azs.p; strona: www.azs.krakow.pl  

2. Planowany koszt uczestnictwa wynosi 240 zł/ osobę – pakiet 3-dniowy (zakwaterowanie, 
wyżywienie 3 x dziennie, pamiątki, program imprez towarzyszących). 

3. Do udziału w MP AZS zostały zakwalifikowane zespoły wymienione w tabeli poniżej 
wyłonione z zastosowaniem następujących kryteriów:   
a). lokata zajęta w rozgrywkach ligowych ubiegłego sezonu z zastrzeżeniem, że w 
przypadku spadku zespołu do niższej klasy rozgrywek pierwszeństwo startu ma zespół 
awansujący do tej ligi,  
b). lokata zajęta w ubiegłorocznych MP AZS.  

4. Prawo udziału w MP AZS mają wyłącznie drużyny AZS zarejestrowane w Polskim 
Związku Koszykówki, a także akademicka reprezentacja środowiska-miasta gospodarza. 

5. W zespole mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy zostali potwierdzeni do klubu AZS i 
posiadają licencję Polskiego Związku Koszykówki. 

6. Uczestniczące zespoły, które potwierdzą udział w Mistrzostwach, zostaną podzielone na 
dwie grupy eliminacyjne (A i B) po 3-4 drużyny, z rozstawieniem 4 najsilniejszych i 
dolosowaniem pozostałych. Zespoły w grupach eliminacyjnych rozgrywają w ciągu 2 dni 
spotkania systemem „każdy z każdym”, co w przypadku grupy złożonej z 4. drużyn 
oznacza konieczność rozegrania przez każdy z zespołów 2 spotkań w ciągu jednego z 2 
dni.  

7. Po ustaleniu kolejności w grupach eliminacyjnych zespoły, które zajmą miejsca 1-2 w 
grupach będą walczyć o miejsca 1-4; drużyny, które zajmą miejsca 3-4 w grupach będą 
walczyć o miejsca 5-8 lub 5-7.  

8. W trzecim dniu zawodów grają zespoły A1 z B2 i B1 z A2 oraz A3 z B4 i B3 z A4. 
Zwycięzcy tych spotkań grają następnie o miejsca 1-2 i 5-6; pokonani grają o miejsca 3-4 
i 7-8. Spotkanie o miejsca 7-8 rozgrywa się w trzecim dniu zawodów jako ostatnie. W 
przypadku startu 7 zespołów, gdy jedna z grup eliminacyjnych liczyła 3 drużyny, 
spotkania o miejsca 5-7 rozgrywa się systemem „każdy z każdym” z zaliczeniem meczu 
eliminacyjnego zespołów występujących w grupie złożonej z 4. drużyn. 

9. W przypadku zgłoszenia się do Mistrzostw 5 i mniej zespołów turniej rozgrywa się 
systemem „każdy z każdym”. 

10. Zespoły występują w MP AZS w składzie ilościowym do 14 osób (11-12 zaw. + 2-3 
osoby kierownictwa. Ekipy, które przybędą w większym składzie osób kierownictwa 
ponoszą za osoby poza limitem pełne koszty pobytu. 



11. Na konferencje techniczne należy dostarczyć: 

- ważne legitymacje członkowskie AZS, 
- licencje zawodnicze potwierdzone do AZS, 
- aktualne badania lekarskie, 
- skład zespołu w 2 egz. wg załączonego wzoru, podpisany przez sekretarza lub dyrektora 
klubu.  
Druk dostępny jest na stronie http://www.azs.pl/content/view/511/175  

12. Potwierdzenia udziału w MP AZS drużyn zakwalifikowanych należy dokonać  w terminie 
do 05 sierpnia 2013 pocztą elektroniczną na adres Organizatora, do wiadomości dział 
sportu ZG AZS (sport@azs.pl ). W potwierdzeniu należy podać liczbę osób 
przyjeżdżających w rozbiciu na kobiet i mężczyzn oraz środek transportu. 

13. Kluby, które nie potwierdzą udziału swoich zespołów w wyznaczonym terminie zostaną 
zastąpione drużynami z listy rezerwowej. 

14. Kluby, które potwierdzą udział, a następnie bez uprzedzenia nie przybędą na Mistrzostwa 
zostaną obciążone kosztami dokonanych rezerwacji noclegów i wyżywienia oraz 
wykluczone z udziału w MP AZS w następnym roku. 

15. Pozostałe informacje zostały zawarte w Komunikacie nr 1, dostępnym na stronie 
http://www.azs.pl/content/view/511/175 

Do udziału w Mistrzostwach zostały zakwalifikowane drużyny: 

KOSZYKÓWKA KOBIET  KOSZYKÓWKA M ĘŻCZYZN 
1. AZS PWSZ Gorzów Ekstraliga  1. AZS Koszalin Ekstraliga 
2. AZS Rzeszów Ekstraliga  2. AZS WSGK Kutno I liga 
3. AZS Poznań I liga  3. AZS Szczecin I liga 
4. AZS UW Warszawa I liga  4. AZS Polit. Poznań I liga 
5. AZS UMCS Lublin I liga  5. AZS AWF Katowice I liga, awans 
6. AZS UG Gdańsk II liga  6. AZS Polit. Rzeszów II liga 
7. AZS UŚ Katowice II liga  7. AZS AGH Kraków II liga 
8. AZS PW Warszawa II liga     
rez. AZS PWSZ II Gorzów II liga     
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Komitet Organizacyjny MP AZS w Koszykówce – OŚ AZS Kraków 
2. Polski Związek Koszykówki 
3. Zakwalifikowane zespoły AZS  
4. Organizacje Środowiskowe AZS zakwalifikowanych zespołów 


