
 

PATRONAT MEDIALNY: WSPARCIE FINANSOWE: PATRONAT HONOROWY: 

 
 

    
 

  
  

ZZAASSAADDYY  AAWWAANNSSUU  DDOO  VVIIII  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  FFIINNAAŁŁUU  IIGGRRZZYYSSKK  SSTTUUDDEENNTTÓÓWW  PPIIEERRWWSSZZEEGGOO  RROOKKUU  

  

1. VII Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2016 roku w Katowicach. 

2. Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników pokrywa Zarząd Główny AZS. 

3. Koszty podróży pokrywa Akademicki Związek Sportowy Kraków. 

4. AZS Kraków organizuje wspólny autokarowy transport dla wszystkich reprezentantów środowiska. Wyjazd w dniu 2 grudnia 2016 roku /piątek/  

o godzinie 16:00 z parkingu przy stadionie piłkarskim ul. Reymonta. 

5. Koordynacją wyjazdu na OFISPR zajmuje się biuro AZS Kraków w porozumieniu z poszczególnymi Klubami Uczelnianymi AZS. 

6. Kierownikiem wyjazdu ze strony AZS Kraków jest kol. Dariusz Mazur e-mail: cracoviada@azs.pl. 

7. Do startu w OFISPR będą dopuszczeni studenci posiadający: 

a. ważną legitymację AZS, 

b. dowolny dokument potwierdzający status studenta pierwszego roku (indeks, legitymacja studencka lub certyfikat przynależności 

akademickiej). 

88..  Potwierdzenia udziału w OFISPR należy dokonać do dnia 22 listopada 2016 roku do godz. 20:00 e-mailem na adres: cracoviada@azs.pl lub sms na 

numer 535-091-957.  

9. W związku z ograniczeniem liczby uczestników do 90 do OFISPR z poszczególnych dyscyplin awansują: 

a. KOSZYKÓWKA KOBIET: najlepszy zespół w składzie 10 zawodniczek + 1 trener, 

b. KOSZTYKÓWKJA MĘŻCZYZN: najlepszy zespół w składzie 10 zawodników + 1 trener, 

c. PIŁKA SIATKOWA KOBIET: najlepszy zespół w składzie 10 zawodniczek + 1 trener, 

d. PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN: najlepszy zespół w składzie 10 zawodników + 1 trener, 

e. FUTSAL MĘŻCZYZN: najlepszy zespół w składzie 10 zawodników + 1 trener, 

f. BIEGI PRZEŁAJOWE: 4 najlepsze zawodniczki i 4 najlepszych zawodników, 

g. ERGOMETR WIOŚLARSKI: 2 najlepsze zawodniczki i 2 najlepszych zawodników z każdej kategorii wagowych, 

h. PŁYWANIE: 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników z każdego rozgrywanego dystansu oraz najlepsza sztafeta żeńska i najlepsza 

sztafeta męska, 

i. TENIS STOŁOWY: 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników. 
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