
 

 

 

 

 

    REGULAMIN 

XII OGÓLNOPOLSKIEGO FINAŁU IGRZYSK STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 
Lublin, 3-5.12.2021 

 
CEL IMPREZY 
Igrzyska Studentów Pierwszego Roku są przeprowadzane w celu popularyzacji sportu i kultury fizycznej 
wśród studentów pierwszych lat studiów. Zawody promują Akademicki Związek Sportowy i  sport na 
uczelniach. Impreza organizowana jest dla zwycięzców eliminacji środowiskowych (Gdańsk, Katowice, 
Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław). 
 
ORGANIZATOR 
Organizatorem XII Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest Organizacja 
Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (ul. Filaretów 44, 20- 
609 Lublin , tel.: 660 572 949, email: jakub.czaban@azs.lublin.pl). 
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
XII Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku odbędzie się w Lublinie w dniach 3- 
5.12.2021 r. w oparciu o obiekty sportowe lubelskich Uczelni w Lublinie. Zakwaterowanie ekip: Hotel 
Arche, Hotel IBIS, Hotel Mercure, Hotel Focus oraz Hotel Campanille. 
 
PROGRAM IMPREZY 
Zawody odbędą się w dniach 4-5.12.2021 r. według harmonogramu opublikowanego w komunikacie 
organizacyjnym, który zostanie przesłany do uczestników po zebraniu zgłoszeń i losowaniu. 
Dekoracje zwycięzców w klasyfikacjach indywidualnych odbywać się będę po zakończeniu   
poszczególnych dyscyplin w miejscach ich rozgrywania, dekoracja w klasyfikacji drużynowej oraz         
środowisk podczas ceremonii zakończenia Igrzysk na Hali Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  
 
ZASADY UCZESTNICTWA 
W XII Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku mogą uczestniczyć jedynie studenci 
pierwszego roku studiów, po raz pierwszy przyjęci na studia, wyłonieni w eliminacjach 
środowiskowych.  
W konkurencjach indywidualnych uczelnia może zgłosić liczbę zawodniczek i zawodników określoną w 
części technicznej regulaminu danej dyscypliny. Jeżeli osoby/drużyny, które zakwalifikowały się do 
finałów nie mogą w nich uczestniczyć, prawo startu przechodzi na kolejną osobę/drużynę z danych 
eliminacji środowiskowych. Dokumenty niezbędne do weryfikacji uczestników XII Ogólnopolskiego 
Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku to: zgłoszenie ostateczne wg załączonego wzoru, ważna 
legitymacja AZS, dowolny dokument potwierdzający status studenta pierwszego roku (indeks, 
legitymacja studencka, za świadczenie z uczelni lub certyfikat przynależności akademickiej). 
Warunkiem udziału w zawodach jest złożenie u organizatora oświadczenia według wzoru dostępnego 
na stronie www.igrzyska.azs.pl.  
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PŁYWANIE  
Z każdych eliminacji środowiskowych do Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego  Roku 
zgłoszonych może być maksymalnie 16 zawodników (w tym maksymalnie 2 zawodniczki i 2  
zawodników do każdego rozgrywanego dystansu oraz jedna sztafeta żeńska i jedna sztafeta męska) + 

jedna osoba towarzysząca. Jedna zawodniczka / jeden zawodnik może startować w dwóch 

konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie. Zawody przeprowadzone będą w następujących 

konkurencjach: 

- 50 m stylem dowolnym, 

- 50 m stylem klasycznym, 

- 50 m stylem grzbietowym, 

- 50 m stylem motylkowym, 

- 4 × 50 m stylem dowolnym. 

O zajętym miejscu decyduje najlepszy czas. 

 

PUNKTACJA I NAGRODY 

Podczas XII Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku prowadzone będą 

następujące klasyfikacje: 

- Indywidualna – wynikająca z zajętych miejsc w poszczególnych dyscyplinach/konkurencjach 

indywidualnych, 

- Drużynowa – wynikająca z  punktów zdobytych przez najlepszych zawodników w dyscyplinach 
indywidualnych przy uwzględnieniu: pływanie K – 2 najlepszych wyników reprezentantek środowiska 
na każdym dystansie + wynik sztafety liczony podwójnie; pływanie M – 2 najlepszych wyników 
reprezentantów środowiska na każdym dystansie + wynik sztafety liczony podwójnie, 

 

W klasyfikacjach drużynowych dyscyplin / konkurencji indywidualnych stosowana jest zasada 

punktowania: I miejsce – „n+1” pkt.; II miejsce – „n–1” pkt.; III miejsce – „n–2” pkt.; itd. gdzie „n” 

oznacza liczbę zawodników startujących w danej dyscyplinie/konkurencji. 

Środowiskowa – klasyfikacja obejmująca starty przedstawicieli danego środowiska we wszystkich 

dyscyplinach na podstawie odrębnych klasyfikacji tych dyscyplin przy uwzględnieniu zasady 

punktowania: I miejsce 

– „n+1” pkt.; II miejsce – „n–1” pkt.; III miejsce – „n–2” pkt.; itd. gdzie „n” oznacza liczbę środowisk 

startujących w Finale. W przypadku braku startu w dyscyplinie zaliczane jest 0 pkt. 

W przypadku gdy dwie lub więcej reprezentacji środowiskowych zdobędzie taką samą liczbę 

punktów, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc w poszczególnych klasyfikacjach, a 

w przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia większa liczba drugich miejsc, trzecich, itd. 

Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji otrzymują: w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej: medale, 

dyplomy, w klasyfikacji środowiskowej: puchary i dyplomy, wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe 

gadżety.  

 

 

 

 

 



 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Zawody przeprowadzane będą zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w kwestiach nim 

nieuregulowanych w oparciu o przepisy odpowiednich Związków Sportowych. 

Sposób zgłoszenia do zawodów zostanie określony w komunikacie organizacyjnym. 

W Ogólnopolskim Finale Igrzysk Studentów Pierwszego Roku uczestniczą reprezentacje uczelni (gry 
zespołowe) oraz reprezentacje środowisk AZS (dyscypliny indywidualne) w liczbie określonej w 
poszczególnych częściach technicznych regulaminu dotyczących danej dyscypliny. 
Organizator Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku pokrywa częściowe koszty 
pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) uczestników rozgrywek oraz koszty organizacji zawodów i 
imprez towarzyszących. 
Uczestnicy Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku pokrywają koszty 

przejazdu. 

Osoby przekraczające wskazane limity ilościowe oraz osoby, które zostały zgłoszone, a nie 

wystartowały w zawodach pokrywają 100 % kosztów związanych z pobytem i organizacją imprezy. 

W przypadku złamania zasad niniejszego regulaminu, można składać protesty do biura Zarządu 
Głównego AZS w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów (decyduje data wpłynięcia protestu do 
biura). Ustala się opłatę protestową w wysokości 500 PLN, którą należy uiścić najpóźniej w dniu 
składania protestu. W przypadku oddalenia protestu ww. kwota zostaje przeksięgowana jako wpłata 

na fundusz statutowy AZS. 

W przypadku stwierdzenia uczestniczenia w Finale Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku 
zawodniczki /zawodnika nieuprawnionego do startu, w dyscyplinie indywidualnej zostanie on 
zdyskwalifikowany, a w dyscyplinie drużynowej zdyskwalifikowana zostanie cała drużyna. 

Sprawy sporne podczas zawodów rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Sędziowską. 
Protesty rozstrzyga Komisja Odwoławcza Rady UKF Zarządu Głównego AZS, a odwołania od jej decyzji 
rozpatruje Za- rząd Główny AZS. 

Organizator Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku jest zobowiązany do 
opracowania sprawozdania wraz z wynikami. Komunikat taki zostanie zamieszczony na stronie 
www.igrzyska.azs.pl w ciągu 1 dnia od zakończenia imprezy. 

http://www.igrzyska.azs.pl/

