
 

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 
Organizator:  Rada Środowiskowa Klubów Uczelnianych AZS Poznań  
Termin:   13 listopada - 11 grudnia 2019 r.   
Miejsce:   sale sportowe UAM, UP, PP, AWF w Poznaniu 
 

REGULAMIN TECHNICZNY 
 

1. W rozgrywkach strefy poznańskiej AMW w futsalu uczestniczą reprezentacje szkół 
wyższych, wymienione w niniejszym terminarzu. Zasady uczestnictwa poszczególnych 
zawodników: zgodnie z Regulaminem Ogólnym Akademickich Mistrzostw Wielkopolski. 
Niniejszy terminarz dotyczy fazy grupowej (eliminacyjnej) rozgrywek.  
 

UWAGA: W drodze eksperymentu w rozgrywkach (w grupie A) weźmie udział druga drużyna 

Uniwersytetu Medycznego z Poznania, złożona wyłącznie ze studentów zagranicznych (UMZ). 

Każdorazowym warunkiem rozegrania meczu przez tę drużynę jest okazanie przez wszystkich 

zawodników wpisanych do protokołu legitymacji ISIC/AZS (konieczność posiadania na 

obiekcie zawodów co najmniej kserokopii). Udział obywateli RP w tej drużynie jest zabroniony 

pod karą dyskwalifikacji. Dyskwalifikacja obu drużyn UM nastąpi z kolei w wypadku 

potwierdzenia, że któryś ze studentów wystąpił w rozgrywkach w obu zespołach UM. Za 

opiekę nad tym zespołem odpowiadają pracownicy SWFiS Uniwersytetu Medycznego! Po 

zakończeniu rozgrywek grupowych zespół UMZ kończy udział w rozgrywkach. W wypadku 

zajęcia przez UMZ miejsca w grupie  premiowanego awansem do Turnieju Finałowego 

Akademickich Mistrzostw Wielkopolski, udział w tym turnieju weźmie kolejny/e zespół/zespoły, 

sklasyfikowany/e w tabeli. Mecze zespołu UMZ liczą się jednak przy ustalaniu ostatecznej 

klasyfikacji (tabeli) w grupie A.  

Zawodnicy UMZ podlegają wszystkim przepisom Regulaminu Technicznego.  

O awans do Turnieju Finałowego walczy jedynie ta drużyna UM, która występuje w grupie B.  

 
2. Mecze sędziują sędziowie, delegowani na zawody przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. 

Sędzią głównym Akademickich Mistrzostw Wielkopolski jest Pan Szymon Lizak. 
 



3. Mecze rozgrywane są w wymiarze 2 x 17 minut (bez zatrzymywania czasu). Gospodarze 
poszczególnych spotkań (zespoły, wymienione na pierwszym miejscu) odpowiedzialni są za 
dostarczenie na mecze piłek i protokołów. Gospodarze powinni posiadać też zapasowy 
komplet strojów. Obowiązkowe wyposażenie zawodników na boisku i na ławce 
rezerwowych – zgodnie z przepisami PZPN (koniecznie m.in. ochraniacze na piszczele i 
znaczniki). Informacje o wyniku spotkania trener zespołu gospodarza zobowiązany jest 
przekazać do Rady Środowiskowej Klubów Uczelnianych AZS Poznań w ciągu 3 dni 
roboczych od rozegrania meczu. Terminu tego należy bezwzględnie przestrzegać. 
Dopuszczalne jest dostarczenie protokołu w późniejszym terminie, jednak dla dobra 
rozgrywek wskazane jest bezzwłoczne przekazanie  wyniku meczu SMS-em (602-295-816 - 
PK) albo drogą elektroniczną p_kus@wp.pl. Brak protokołu z meczu = walkower dla 
zespołu gości!!!  

 
4. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania legitymacji AZS, które podczas meczu muszą 

znajdować się u trenera/opiekuna zespołu (Trener może posiadać ksero). Trener/opiekun 
zobowiązany jest wpisać do protokołu meczowego 6 ostatnich cyfr numeru legitymacji. 

 
5. Podczas meczu zespół musi posiadać opiekuna/kierownika, nie będącego zawodnikiem.  

 
6. O miejscu w grupie decydują kolejno: 

 Liczba punktów 
 Wynik bezpośredniego pojedynku (w przypadku kilku drużyn „mała tabela”) 
 Stosunek bramek 
 Większa liczba bramek zdobytych 
 Losowanie 

 
7. UWAGA! 

Po zakończeniu rozgrywek grupowych odbędzie się turniej finałowy. Turniej finałowy 
zaplanowano na dzień 06 stycznia (poniedziałek) 2030 r., hala UAM. Awans do turnieju 
finałowego uzyskują zespoły, które uzyskają w swoich grupach 1, 2 i 3 miejsce. Stawkę 
uzupełnią 2 najlepsze zespoły spoza Poznania (eliminacje wielkopolskie AMW w futsalu – 
termin i miejsce: Konin, 06 grudnia 2019.   
Zgodnie z informacją przekazaną przez Koordynatora AMP awans do Półfinału AMP (Toruń, 
styczeń/luty 2020 r.) uzyskuje 7 zespołów z Wielkopolski.  

 
Grupa A 
Politechnika Poznańska (PP)  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) 
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (WSET) 
Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) 
Uniwersytet Medyczny – studenci zagraniczni (UMZ) 
Collegium da Vinci (CdV)  
 
Grupa B 
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF)  
Uniwersytet Przyrodniczy (UP) 
Uniwersytet Medyczny (UM)  
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)  
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB)  

 



Harmonogram rozgrywek: 
Grupa A 

 
1. PP – CdV, środa, 13 listopada, godz. 20.00, hala PP 
2. UAM – UMZ, środa, 13 listopada, godz. 20.00, hala UAM    
3. WSET – UEP, środa, 13 listopada, godz. godz. 21.15, hala UAM  

 
4. CdV – UEP, czwartek, 21 listopada, godz. 22.15, hala PP [godziny treningowe WSB]  
5. UMZ – WSET, poniedziałek, 18 listopada, godz. 20.00, hala PP  
6. PP – UAM, poniedziałek, 18 listopada, godz. 20.45, hala PP  

 
7. UAM – CdV, poniedziałek, 25 listopada, godz. 20.00, hala UAM 
8. UEP – UMZ, poniedziałek, 25 listopada, godz. 20.45, hala UAM 
9. PP – WSET, poniedziałek, 25 listopada, godz. 20.00, hala PP  

 
10. CdV – UMZ, poniedziałek, 02 grudnia, godz. 20.00, hala PP   
11. PP – UEP, poniedziałek, 02 grudnia, godz. 20.45, hala PP    
12. UAM – WSET, poniedziałek, 02 grudnia, godz. 20.00, hala UAM  

 
13. WSET – CdV, poniedziałek, 09 grudnia, godz. 20.00, hala PP 
14. UMZ – PP, poniedziałek, 09 grudnia, godz. 20.45, hala PP   
15. UEP – UAM, środa, 11 grudnia, godz. 20.00, hala UAM   

 
Grupa B 

 
1. WSB – UP, czwartek, 14 listopada, godz. 21.30, hala PP  
2. WSL – UM, czwartek, 14 listopada, godz. 22.15, hala PP   

  
3. UM – WSB, poniedziałek, 18 listopada, godz. 20.30, hala UP   
4. UP – AWF, poniedziałek, 18 listopada, godz. 21.15, hala UP   

 
5. AWF – UM, wtorek, 26 listopada, godz. 19.15, hala AWF   
6. WSB – WSL, czwartek, 28 listopada, godz. 21.45, hala PP    

 
7. AWF – WSL, wtorek, 03 grudnia, godz. 19.15, hala AWF   
8. UP – UM, poniedziałek, 02 grudnia, godz. 20.45, hala UP   

 
9. UP – WSL, poniedziałek, 09 grudnia, godz. 20.45, hala UP  
10. AWF – WSB, wtorek, 10 grudnia, godz. 19.15, hala AWF   

 
UWAGA. Numeracja meczów wynika z tabeli Bergera. Rozstawiono pierwsze 4 zespoły na 
podstawie wyników AMPiW 2018/2019, pozostałe zespoły zostały dolosowane.  
Miejsca rozgrywania meczów:  
- UAM / hala Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, ul. Zagajnikowa nr 9  
- AWF / hala Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39 (wjazd od ul. 
Maratońskiej lub od ul. Droga Dębińska)  
- PP / hala Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4 (także godziny treningowe WSB) 
- UP / hala Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Dojazd 7 

 
 


