
 

 

 
          Wrocław 03.10.2022 r. 
 
 
       Prezes Klubu Uczelnianego AZS 
       Trener / kierownik sekcji 
 

 
Szanowne koleżanki i koledzy, Szanowni Państwo, 

 

Przedstawiamy propozycję systemu rozgrywek Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w grach zespołowych w 

sezonie 2022/2023:  

 

1. Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn- system rozgrywek „każdy z każdym” w rundzie zasadniczej 

(listopad- styczeń) oraz faza pucharowa systemem play- off (styczeń- marzec).  

2. Koszykówka kobiet i mężczyzn- system rozgrywek „każdy z każdym” w rundzie zasadniczej (listopad- 

styczeń) oraz faza pucharowa systemem play- off (styczeń- marzec).   

3. Futsal Mężczyzn- system rozgrywek w formule turnieju/ów w wyznaczonych terminach (grudzień)  

4. Futsal Kobiet- system rozgrywek w formule turnieju/ów w wyznaczonych terminach (listopad- 

grudzień)  

5. Unihokej- system rozgrywek w formule turnieju/ów w wyznaczonych terminach (grudzień, marzec- 

maj)  

6. Piłka ręczna kobiet i mężczyzn- system rozgrywek w formule turnieju/ów w wyznaczonych 

terminach (marzec- kwiecień)  

7. Piłka nożna mężczyzn- system rozgrywek w formule turnieju/ów w wyznaczonych terminach 

(marzec- kwiecień)  

8. Piłka nożna kobiet- system rozgrywek w formule turnieju/ów w wyznaczonych terminach (maj- 

czerwiec)  

 

Każda ze zgłoszonych drużyn/ uczelni zobowiązana jest do:  

• Zapewnienia hali sportowej na mecze rozgrywane w roli gospodarza (koszykówka i piłka 

siatkowa).  Wymiary boiska muszą być zgodne z przepisami odpowiedniego związku 

sportowego, a spotkania muszą rozpoczynać się nie wcześniej niż o 17:30 i nie później niż o 

21:00.W przypadku braku posiadania odpowiedniego obiektu zespół może rozgrywać wszystkie 

mecze w roli gości (koszykówka i piłka siatkowa).   

• Zgłoszenia odrębnego terminu rozgrywania spotkać jako gospodarz dla każdego zespołu 

(koszykówka/ piłka siatkowa).  

• Zabezpieczenia jednolitych strojów sportowych z przepisami odpowiedniego Związku 

Sportowego. Zgodnie z regulaminem ogólnym DLM zabronione jest występowanie w strojach 

innych niż z barwami AZS Klubu Uczelnianego / Uczelni.  

 

 



 

 

 

Termin zgłoszeń do ligi piłki siatkowej i koszykówki oraz przesłania terminów i miejsc rozgrywania spotkań 

upływa 16 października. Po tym terminie zaproponowany zostanie terminarz rozgrywek. W pozostałych 

dyscyplinach terminy zgłoszeń będą ustalane w późniejszych terminach i przesyłane drogą mailową.  

 

Dolnośląska Organizacja Środowiskowa zobowiązuje się do:  

• Zapewnienia obiektu sportowego oraz obsługi technicznej na potrzeby turniejów 

• Zapewnienia obsługi sędziowskiej w porozumieniu z odpowiednim Związkiem Sportowym / 

Wydziałem Sędziowski,  

• Prowadzenia strony internetowej z bieżącymi wynikami.  

 

Drużynowe zgłoszenie do DLM w koszykówce i piłce siatkowe prosimy przesyłać mailowo na adres 

dlm@azs.pl w treści miała podając dzień i godzinę rozpoczęcia spotkań w roli gospodarza oraz wskazując 

dokładny adres obiektu sportowego w terminie do 16 października.  

 

 

        Ze sportowym pozdrowieniem, 

        Jan Ciesielski  

         

Koordynator Dolnośląskiej Ligi  

 Międzyuczelnianej 

mailto:dlm@azs.pl

