Dolnośląska Liga Międzyuczelniana - Regulamin ogólny
WSTĘP
Dolnośląska Liga Międzyuczelniana to impreza o charakterze sportowo – rekreacyjnym
będąca elementem systemu rywalizacji sportowej organizowanej przez Akademicki
Związek Sportowy w Polsce.
Rywalizacja w ramach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej odbywać się w dwóch etapach:
 Etap I – eliminacje: dla Uczelni wrocławskich pod nazwą Akademickie Mistrzostwa
Wrocławia; dla Uczelni, których siedziby znajdują się poza Wrocławiem pod nazwą
Akademickie Mistrzostwa Regionu Dolnego Śląska
 Etap II – finały
Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminami
Technicznymi poszczególnych dyscyplin sportu, w cyklu roku akademickiego.
1. CEL
Celem Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej jest:
1.1 Przegląd pracy sportowej, wychowawczej i organizacyjnej Klubów Uczelnianych
AZS
1.2 Sprawdzian poziomu sportowego oraz wyłonienie najlepszej Uczelni w
poszczególnych dyscyplinach oraz klasyfikacji generalnej
1.3 Popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku
akademickim
1.4 Promowanie godła, nazwy i barw uczelni oraz Akademickiego Związku
Sportowego
1.5 Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii,
alkoholizmowi i nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się
1.6 Działanie na rzecz organizacji wolontariatu
1.7 Integracja środowiska akademickiego.
2. ORGANIZATOR
Dolnośląska Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego
ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław,
tel.: 71 372 90 13 wew. 360, fax.: 71 372 90 02,
e-mail: liga@azs.wroclaw.pl www.azs.wroclaw.pl

3. PROGRAM DLM.
3.1 Program DLM obejmuje dyscypliny sportowe wymienione w programie
Akademickich Mistrzostw Polski.
3.2 Wyniki zawodów będą zaliczane do punktacji ogólnej, jeśli w ramach dyscypliny
sportowej wymienionej w pkt 3.1 wystartują reprezentacje, co najmniej trzech Uczelni.
3.3 Mecze w grach zespołowych powinny zostać rozegrane od poniedziałku do
czwartku włącznie, w godzinach popołudniowych inny termin jest dopuszczalny po
wyrażeniu zgody przez drużynę gości.
3.4 Rozgrywki DLM powinny być rozegrane wg ustalonego na spotkaniu
organizacyjnym harmonogramu. Przekroczenie tych terminów spowoduje nie
uwzględnienie wyników spotkań przy ustalaniu klasyfikacji końcowej. Na zmianę terminu
rozgrywania zawodów musi wyrazić zgodę Organizator.
3.5 Rozgrywki odbywać się będą wg kalendarza uzgodnionego na spotkaniach
trenerów i kierowników sekcji sportowych oraz regulaminów technicznych poszczególnych
dyscyplin.
3.6 Rywalizacja w następujących grach zespołowych (koszykówka, piłka nożna
mężczyzn, piłka siatkowa) zostanie podzielona na 2 etapy.
 Etap I - Eliminacje regionalne: grupa 1 - uczelnie wrocławskie, grupa 2 - uczelnie z
Głogowa, Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha.
 Etap II Finał wojewódzki: kwalifikują się czołowe drużyny z poszczególnych grup
zgodnie z regulaminami technicznymi poszczególnych dyscyplin.
W przypadku uzyskania awansu i rezygnacji z udziału w turnieju finałowym prawo startu w
turnieju finałowym otrzymuje kolejny zespół z danych rozgrywek.
3.7 Rywalizacja DLM w następujących dyscyplinach: futsal mężczyzn, koszykówka
mężczyzn, piłka nożna mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, siatkówka plażowa
kobiet i mężczyzn jest pierwszym etapem eliminacyjnym rozgrywek AMP. Prawo startu w
kolejnych etapach otrzymują najlepsze uczelnie z terenu Dolnego Śląska wg kryteriów
określonych przez Koordynatora AMP w regulaminie ogólnym AMP (pkt 2.11.)

4. ZASADY UCZESTNICTWA.
4.1 W rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej mogą uczestniczyć
członkowie AZS bez względu na inną przynależność klubową, w tym:
a) studenci do ukończenia 28. roku życia, niezależnie od toku studiów z wyłączeniem
wolnych słuchaczy oraz uczestników studiów podyplomowych, (osoby urodzone po
30.09.1987 r.)
b) uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku)
c) etatowi pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych posiadający co najmniej
tytuł zawodowy magistra – zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę,
minimum 3 miejsce wcześniej niż termin rozgrywania zawodów
c) absolwenci, którzy skończyli studia w danym roku akademickim, w którym jest
rozgrywana Dolnośląska Liga Międzyuczelniana - do końca tego roku akademickiego
(dotyczy absolwentów, których ostatni semestr nauki rozpoczął się w danym roku
akademickim)
4.2 Zawodnik/zawodniczka będący studentem więcej niż jednej uczelni może w
rozgrywkach w danej dyscyplinie reprezentować tylko jedną uczelnię.
4.3 Uczestnicy zawodów są zobowiązani do złożenia w zgłaszającej osobie
oświadczenia, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w rywalizacji sportowej o niżej
wymienionej treści.
„Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w rywalizacji sportowej w ramach
Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej”
(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.09.2001 r. Dz.U. nr
101)
5. ZGŁOSZENIA.
5.1. Zgłoszenia do udziału w rozgrywkach DLM następują na zebraniu
organizacyjnym, podczas którego ustalone zostaną terminarze rozgrywek w danej
dyscyplinie.
5.2. Zawodników do zawodów zgłaszają pisemnie trenerzy lub opiekunowie sekcji
sportowej działającej na danej Uczelni na formularzu określonym przez organizatora
rozgrywek.

6. WERYFIKACJA.
6.1. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest posiadanie legitymacji
studenckiej, legitymacji służbowej pracownika szkoły wyższej lub odpowiedniego
zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie oraz ważnej legitymacji członkowskiej AZS.
6.2. W czasie rozgrywania zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do
posiadania dokumentów uprawniających poszczególnych zawodników do startu oraz
okazania ich na prośbę organizatora lub trenera drużyny przeciwnej.
6.3 Listy zawodników należy przesłać drogą elektroniczną do organizatora rozgrywek
przed ich rozpoczęciem.
7. ODWOŁANIA I PROTESTY.
7.1. Wszelkimi sprawami spornymi, rozstrzyganiem pisemnie złożonych protestów
(termin ich składania upływa po 3 dniach od zakończenia danych zawodów), weryfikacją
zawodników zajmuje się Komisja ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej, zatwierdzona
przez Zarząd DOŚ AZS.
7.2. Od decyzji Komisji można się odwołać wyłącznie w formie pisemnej do Zarządu
DOŚ AZS w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Komisji. Protesty muszą być złożone
przez właściwe Kluby AZS wraz z odpowiednimi pieczęciami i podpisami.
7.3 Decyzje podjęte przez Zarząd DOŚ AZS są ostateczne.
8. OBOWIĄZKI GOSPODARZY SPOTKAŃ.
8.1 Gospodarzem spotkania jest zespół wymieniony w terminarzu na pierwszym
miejscu. Do jego obowiązków należy przygotowanie obiektu do rozgrywania zawodów;
szatni, itp.
8.2 Przygotowanie protokołów, przyborów do pisania, piłek, stoperów.
8.3 Zapewnienie apteczki pierwszej pomocy na poszczególne mecze DLM (na
większe imprezy DOŚ AZS zapewnia opiekę lekarską).
8.4 Dostarczenie protokołów z rozegranych spotkań (należy je złożyć w przeciągu 3
dni od daty zakończenia zawodów) oraz przesłanie wyniku spotkania po jego zakończeniu z
podaniem szczegółowych danych sms-em na nr 692 152 451 lub e-mailem:
liga@azs.wroclaw.pl .
8.5 Promocja i informacja o rozgrywanych zawodach.

9. ZASADY FINANSOWANIA.
9.1 Koszty związane z organizacją rozgrywek DLM pokrywa DOŚ AZS z funduszy
własnych, oraz dotacji otrzymanych na ten cel. Koszty wynajmu obiektów w piłce siatkowej
kobiet i mężczyzn, koszykówce kobiet i mężczyzn pokrywają uczestniczące w tych
rozgrywkach uczelnie.
10. PUNKTACJA.
10.1 Będzie prowadzona stała punktacja oddzielna dla kobiet i mężczyzn, wg tabeli
stanowiącej (załącznik nr 1 )
10.2 Będzie prowadzona klasyfikacja generalna DLM, klasyfikacja generalna DLM
kobiet i mężczyzn, których wynikiem będzie suma punktów zdobytych przez poszczególne
Uczelnie we wszystkich dyscyplinach objętych programem DLM.
10.3 W przypadku, gdy w klasyfikacjach generalnych DLM dwie lub więcej uczelni
zdobędzie taką samą liczbę punktów, o kolejności miejsc decyduje większa liczba
pierwszych miejsc. W przypadku braku rozstrzygnięcia w dalszej kolejności decyduje
większa liczba drugich miejsc, następnie trzecich, itd.
11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Każdy zespół startujący w Dolnośląskiej Lidze
Międzyuczelnianej obowiązany jest do posiadania jednolitego stroju sportowego z
numerami na koszulkach, na których widoczna była by nazwa, logo uczelni oraz
Akademickiego Związku Sportowego.
11.2 Przełożenie zawodów może odbyć się wyłącznie za zgodą organizatora
rozgrywek oraz obustronną zgodą zainteresowanych zespołów, minimum trzy dni przed
wyznaczonym pierwotnie terminem ich rozgrywania. Zawody muszą odbyć się w nowym
terminie w ciągu 10 dni od daty zawodów. Termin ten nie dotyczy przedostatniej i ostatniej
kolejki.
11.3 Spotkania, w których brał udział nieuprawniony zawodnik zostaną
zweryfikowane jako walkower na korzyść przeciwnika.
11.4 W stosunku do trenera ekipy, której zostanie udowodnione świadome
wprowadzenie do reprezentacji Uczelni zawodnika nieuprawnionego do startu, DOŚ AZS
wystąpi do władz Uczelni o wyciągnięcie sankcji służbowych.
11.5 Pozostałe sprawy nie ujęte w Regulaminie Ogólnym rozstrzygane będą wg
regulaminów technicznych dyscyplin rozgrywanych w ramach DLM oraz w oparciu o
przepisy polskich związków sportowych.
12. REGULAMIN OGÓLNY DLM ZATWIERDZA ZARZĄD DOŚ AZS.
13. ZAŁĄCZNIKI
13.1 Tabela - Punktacja DLM.

