
MISTRZOSTWA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 
W KOSZYKÓWCE

Komunikat organizacyjny.
Organizator 
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Termin 
21 listopada 2021 r. (niedziela
Miejsce 
Hala sportowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
ul. Zagajnikowa 9, 61 – 602
Kontakt 
lukas@amu.edu.pl 
 

Rozgrzewka 
Rozpoczęcie zawodów 

W Mistrzostwach Studentów Pierwszego Roku mogą wziąć udział tylko 
studenci I roku studiów, którzy po raz pierwszy zostali przyjęci na studia. 
Każda uczelnia ma prawo zgłosić 
reprezentację mężczyzn.  

Zawodniczki i zawodnicy, którzy
Studentów Pierwszego Roku, który odb
posiadania ważnej legitymacji ISIC 
w Lublinie przysługuje zw
zakwaterowaniem oraz wyżywieniem na finale pokrywa Organizacja 
Środowiskowa AZS w Poznaniu.

Drużyny biorące udział w mistrzostwach to: Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, Politechnika Poznańska i Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu. 

System i harmonogram gier zostanie przedstawiony 21 listopada.
Mecze będą rozgrywane równolegle na dwóch boiskach. 

 
Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz 
zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa

 
MISTRZOSTWA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 

KOSZYKÓWCE KOBIET I MĘŻCZYZN

 
Komunikat organizacyjny. 

AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

niedziela). 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
602 Poznań.  

Program mistrzostw 
Rozgrzewka – godz. 8:30 – 8:59. 

Rozpoczęcie zawodów – godzina 9:00. 
 

W Mistrzostwach Studentów Pierwszego Roku mogą wziąć udział tylko 
studenci I roku studiów, którzy po raz pierwszy zostali przyjęci na studia. 
Każda uczelnia ma prawo zgłosić jedną reprezentację kobiet i jedną 

 

zawodnicy, którzy zakwalifikują się do Ogólnopolskiego Finału 
Studentów Pierwszego Roku, który odbędzie się w Lublinie zobowiązani
posiadania ważnej legitymacji ISIC – AZS. Prawo startu w finałowej imprezie 

zwycięskim drużynom. Koszty związane
zakwaterowaniem oraz wyżywieniem na finale pokrywa Organizacja 
Środowiskowa AZS w Poznaniu. 

Drużyny biorące udział w mistrzostwach to: Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny 

, Politechnika Poznańska i Akademia Wychowania Fizycznego

System i harmonogram gier zostanie przedstawiony 21 listopada.
Mecze będą rozgrywane równolegle na dwóch boiskach. 

Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz 
zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa

MISTRZOSTWA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 
KOBIET I MĘŻCZYZN 

AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  

W Mistrzostwach Studentów Pierwszego Roku mogą wziąć udział tylko 
studenci I roku studiów, którzy po raz pierwszy zostali przyjęci na studia. 

jedną reprezentację kobiet i jedną 

zakwalifikują się do Ogólnopolskiego Finału 
ędzie się w Lublinie zobowiązani są do 

AZS. Prawo startu w finałowej imprezie                   
. Koszty związane z transportem, 

zakwaterowaniem oraz wyżywieniem na finale pokrywa Organizacja 

Drużyny biorące udział w mistrzostwach to: Uniwersytet im. Adama 
, Uniwersytet Ekonomiczny 

, Politechnika Poznańska i Akademia Wychowania Fizycznego                   

System i harmonogram gier zostanie przedstawiony 21 listopada. 
Mecze będą rozgrywane równolegle na dwóch boiskach.  

Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz 
zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa. 


