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Warszawa, dnia 2.05.2022 r.

Drodzy Zawodnicy i Trenerzy, Szanowni Państwo!

Z radością objąłem patronatem honorowym lekkoatletyczne Akademickie Mi-
strzostwa Polski, które w dniach 20–22 maja odbędą się w Poznaniu. Będzie to jed-
na z największych imprez w tegorocznym cyklu tych prestiżowych rozgrywek, które 
przewidziano dla sekcji uczelnianych Akademickiego Związku Sportowego.

W walce o medale lekkoatletycznych Akademickich Mistrzostw Polski weźmie 
udział blisko 1400 studentek i studentów reprezentujących niemal 100 uczelni wyż-
szych z całego kraju. Wśród nich znajdą się aktualni reprezentanci Polski w lekkoatle-
tyce, co jest gwarancją wysokiego poziomu zawodów i wyników klasy światowej. 
Czeka nas z pewnością wspaniałe widowisko.

Zawodnicy zrzeszeni w klubach AZS od lat przysparzają nam wiele dumy i ra-
dości, z sukcesami uczestnicząc w krajowej i międzynarodowej rywalizacji. W tym 
miejscu chciałbym podziękować całej sportowej społeczności akademickiej za pra-
cę na rzecz popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia.

Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu, która będzie czuwać nad prze-
biegiem lekkoatletycznych Akademickich Mistrzostw Polski, życzę wytrwałości 
i satysfakcji z dobrze przeprowadzonej imprezy, uczestnikom zaś – emocjonującej 
rywalizacji w duchu fair play. Niech zwyciężą najlepsi!

Kamil Bortniczuk
Minister Sportu i Turystyki RP

Ministerstwo 
Sportu i Turystyki
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Poznań, 20 maja 2022 r. 

Akademicki Związek Sportowy 
Organizacja Środowiskowa 
w Poznaniu

Szanowni Państwo,

serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Akademickich Mistrzostw Pol-
ski w lekkiej atletyce w Poznaniu, goszczących zawodników krajowej i światowej 
czołówki tego sportu.

Lekkoatleci, wśród których jest tak wielu mistrzów świata, Europy i Polski, dla kil-
ku pokoleń Polaków byli i pozostają sportowymi idolami. Z satysfakcją stwierdzam, 
że w gronie reprezentantów naszego kraju wielokrotnie zdobywali laury także spor-
towcy AZS Poznań.

Zawodnikom, trenerom i członkom zespołów uczelnianych życzę emocjonują-
cych startów, ustanawiania rekordów życiowych i gorącego dopingu kibiców.

Chcę także wyrazić podziękowanie wszystkim, w szczególności organizatorom 
i mecenasom zawodów, którzy przyczynili do zorganizowania Mistrzostw w stolicy 
Wielkopolski, pozwalając na zaprezentowanie jej znakomitych atutów przybyłym 
gościom. Jestem przekonany, że wysiłek organizacyjny poznańskiego środowiska 
AZS zaowocuje wybitnymi rezultatami i pozostawi wśród Państwa same dobre 
wspomnienia.

Z wyrazami szacunku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Michał Zieliński
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Szanowni Państwo,

bez „królowej sportu” żadna inna dyscyplina nie mogłaby istnieć! Dzisiejsza 
lekkoatletyka pochodzi w prostej linii od najpopularniejszych starogreckich konku-
rencji sportowych i pomimo upływu lat pozostaje wciąż sportem najbardziej glo-
balnym i demokratycznym.

Dlatego cieszy mnie fakt, że w Wielkopolsce i Poznaniu studentki i studenci nie 
tylko licznie nawiązują do tych historycznych wzorców, uprawiając sport, ale także 
mogą ze sobą rywalizować na wysokim poziomie. Tę możliwość dają im między 
innymi takie wydarzenia jak Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, 
które odbędą się na stadionie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. W stoli-
cy Wielkopolski, w majowy weekend, o medale walczyć będzie około 1,5 tysiąca 
młodych ludzi z blisko 100 uczelni z całego kraju. Te liczby pokazują, że fi nansowe 
wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, konsekwentnie kierowane 
z myślą o poprawie i rozwoju infrastruktury oraz w ramach stypendiów dla zdol-
nych sportowców, pozwala nam regularnie umacniać się i odnosić sukcesy także 
w lekkoatletyce.

Wszystkim zawodnikom, trenerom, organizatorom wydarzenia oraz kibicom 
życzę wspaniałej sportowej rywalizacji. Niech sypią się rekordy i medale, w duchu 
fair play i z odrobiną wytchnienia, którą gwarantuje wielkopolska gościnność.

Marek Woźniak 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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Szanowni Państwo,

mam przyjemność powitać wszystkich w Poznaniu, gdzie najlepsi studenci 
z Polski powalczą o medale Akademickich Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce.

Królowa sportu, jako dyscyplina, zawsze stała w stolicy Wielkopolski na wyso-
kim poziomie. Cieszę się, że do wspaniałych poznańskich sukcesów olimpijskich 
sprzed lat – Szymona Ziółkowskiego i Mariana Dudziaka – aspirują młodzi zawod-
nicy. Sport akademicki, który ma w Poznaniu długą tradycję, jest kuźnią talen-
tów i sprzyja harmonijnemu rozwojowi psychofi zycznemu. Stolica Wielkopolski 
zawdzięcza studentom niesamowitą atmosferę, świeżość pomysłów oraz zapas 
entuzjazmu pozwalający na realizowanie nie tylko innowacyjnych projektów 
naukowych, ale także ciekawych akcji artystycznych, sportowych i rozrywkowych.

Poznaniacy od lat udowodniają, że warto w naszym mieście organizo-
wać największe sportowe imprezy. Jestem dumny, że kibice nie tylko wspierają 
zawodników, ale również sami uprawiają sport, korzystając z licznych obiektów 
sportowych na terenie całego miasta.

W rozwijaniu talentów i pasji sportowych duże znaczenie ma realizowany 
przez Miasto Poznań program Młodzieżowych Centrów Sportu oraz stypendiów 
sportowych.

Stadion POSiR Golęcin to odpowiednie miejsce do rozgrywania zawodów na 
najwyższym szczeblu. Już za tydzień gościć będziemy najlepszych zawodni-
ków w ramach Poznań Athletics Grand Prix, natomiast w lipcu do Poznania przyja-
dą najlepsi młodzieżowcy, którzy powalczą o medale 39. PZLA Mistrzostw Polski U23.

Jestem przekonany, że organizatorzy podołają postawionym sobie zadaniom, 
a przez najbliższe trzy dni będziemy świadkami zawodów na najwyższym poziomie.

Wszystkim sportowcom życzę pobicia rekordów życiowych i wspięcia się na wy-
żyny swoich możliwości. Natomiast publiczności, organizatorom i arbitrom – 
wspaniałych sportowych emocji i wspaniałej atmosfery. Powodzenia!

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
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Szanowni Państwo,

jestem zaszczycony, że mogę być członkiem Komitetu Honorowego Akademic-
kich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce – dyscyplinie, w której polscy zawodnicy 
notują największe międzynarodowe i olimpijskie sukcesy. Ta prestiżowa impreza 
gromadzi wspaniałych, niezwykle utalentowanych sportowców i wielu kibiców.

AZS to największe stowarzyszenie sportowe w naszym kraju, działające nie-
przerwanie od ponad wieku. Jest najliczniejszą organizacją studencką działającą 
na polskich uczelniach. Liczy ponad 40 tysięcy członków. Jako prezes Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego jestem zbudowany wysoką pozycją sportu akademickie-
go w naszym kraju oraz wynikami i osiągnięciami zawodników. Dziękuję zarządowi 
i wszystkim członkom AZS za dotychczasową aktywność, współpracę oraz wszelkie 
inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju i promocji sportu powszechnego i Ruchu 
Olimpijskiego.

Życzę wszystkim Uczestnikom Akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atle-
tyce udanego startu, walki fair play, wspaniałych emocji i jak najlepszych wyni-
ków sportowych. Mocno wszystkim kibicuję i wierzę, że w tym gronie są reprezen-
tanci Polski na przyszłe igrzyska olimpijskie. Jestem przekonany, że mistrzostwa 
zgromadzą wielu kibiców oraz będą sukcesem sportowym i organizacyjnym. 
Powodzenia!

Z olimpijskim pozdrowieniem,

Andrzej Kraśnicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Prezes 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego
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Prezes 
Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Drodzy Uczestnicy 
Akademickich Mistrzostw Polski,

witam w Poznaniu, gdzie w tym roku przyszło Wam rywalizować o miano naj-
lepszych lekkoatletów w gronie studentów. Spoglądając na listy startowe, budują-
ce jest to, że widzę tylu młodych ludzi łączących naukę z uprawianiem sportu. Mnie 
cieszy najbardziej fakt, że uprawiacie lekkoatletkę – dyscyplinę sportu najbliższą 
memu sercu. Doskonale pamiętam, gdy sam jako student warszawskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego łączyłem naukę z trenowaniem rzutu dyskiem. Z własnego 
doświadczenia wiem, że nie zawsze łatwo połączyć obowiązki studenta i sportow-
ca, ale uczy to dobrej organizacji czasu. Takie wyniesione z młodości doświadczenia 
naprawdę ułatwiają dorosłe życie i pozwalają na wygospodarowanie odpowied-
nich przestrzeni czasowych.

Aktywność fi zyczna to bardzo ważny aspekt życia. Uprawianie sportu wpływa 
nie tylko na zdrowie fi zyczne i kondycję, ale także na rozwój psychiczny. Jestem rad, 
że tylu z Was – żaków – dostrzega ten aspekt i wciela go w życie.

Wszystkim życzę powodzenia, udanych startów i satysfakcji z osiągniętych wy-
ników.

dr Henryk Olszewski 
Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
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Koleżanki i Koledzy,

po jedenastu latach Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce wra-
cają do Poznania! Wracają w szczególnym momencie, gdy królowa sportu wciąż 
świeci blaskiem olimpijskich sukcesów z Tokio. Nie trzeba nikomu przypominać, że 
to azetesiacy zdobyli tam najwięcej medali i kolejny raz decydowali o sile polskiej 
reprezentacji.

Nasza radość jest tym większa, że to na AMP-ach wykluwały się obecne gwiazdy 
polskiej lekkiej atletyki. Ba! Rok temu to na tej właśnie imprezie niektórzy osiągali 
olimpijskie minima, zapisując swoje rekordowe wyniki na szczytach tabel wszech 
czasów. To najlepiej świadczy o tym, na jak wysoki poziom wspięły się największe 
w azetesowskim kalendarzu zawody.

W Poznaniu swój udział zapowiedziało ok. 1350 zawodniczek i zawodników 
z blisko 100 uczelni. To kolejny powód do satysfakcji. Nikt nie robi tak dużych imprez 
i nigdzie poza naszymi zawodami nie da się znaleźć okazji, by młodzież, która bawi 
się sportem, mogła stanąć do rywalizacji z największymi gwiazdami polskiego 
sportu. Takie właśnie są AMP-y i taki właśnie jest AZS.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w Poznaniu postanowili walczyć 
o swoje sukcesy. Zarówno tym, którzy lekką atletykę uprawiają amatorsko, jak 
i zawodowcom, którzy swoim blaskiem będą oświetlać tory, skocznie i rzutnie. Każ-
dy rekord będzie tu na wagę złota, bo poświadczy, że udało się pokonać samego 
siebie.

Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu dziękuję za podjęcie olbrzymiego 
wyzwania organizacyjnego i z góry dziękuję za świetne przeprowadzenie zawo-
dów. Życzę wszystkim niezapomnianej Atmosfery, wspaniałej Zabawy i stojącego 
na wysokim poziomie Sportu.

Alojzy Nowak
Prezes Zarządu Głównego AZS



10

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

witam serdecznie w imieniu głównego organizatora imprezy – Organizacji Śro-
dowiskowej AZS w Poznaniu.

Cieszymy się bardzo, że Akademickie Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski 
AZS wracają po dłuższej przerwie do Poznania. W XXI wieku gościliśmy najlepszych 
akademickich lekkoatletów już cztery razy. Areną Mistrzostw ponownie będzie 
stadion na Golęcinie, ale tym razem po modernizacji i wzbogacony o obiekt tre-
ningowy. AZS w Poznaniu to jedna z najaktywniejszych organizacji terenowych 
w naszym związku: ponad 30 sekcji wyczynowych w trzech klubach (OŚ AZS, AZS 
AWF i AZS UAM), rozbudowany system rozgrywek środowiskowych (60 dyscyplin 
przed pandemią), stałe miejsca OŚ AZS i AZS AWF w pierwszej dziesiątce ogólno-
polskiej klasyfi kacji sportu dzieci i młodzieży, własne obiekty sportowe oraz orga-
nizacja jedenastu imprez międzynarodowych w ramach akademickich mistrzostw 
świata i akademickich mistrzostw Europy. 

Lekkoatletyka zawsze była chlubą naszego AZS-u i zwykle najmocniejszą jego 
sekcją. Wystarczy powiedzieć, że spośród 48 olimpijczyków z AZS-u w Poznaniu 
w ciągu jego ponad 100-letniej historii aż 26 to lekkoatleci, a jedyny złoty medal 
olimpijski dla naszego AZS-u (jak również dla Poznania i Wielkopolski) zdobył 
nasz wychowanek, Szymon Ziółkowski. W ostatnich latach reprezentowali nas też 
m.in. Joanna Fiodorow i Patrycja Wyciszkiewicz, medalistki mistrzostw świata i Eu-
ropy, oraz medalistka uniwersjady Żaneta Glanc.

Na naszej imprezie wystąpią czołowi zawodnicy z całej Polski – w tym olimpij-
czycy – obok sportowców traktujących sport bardziej rekreacyjnie. Wszystkim ży-
czymy sukcesów na miarę ich możliwości i ambicji, trenerom zadowolenia z wyni-
ków podopiecznych, a widzom wielu emocji w trakcie zawodów. 

Powodzenia!

Tomasz Szponder
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw

Prezes Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu
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KOMITET HONOROWY
AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI 

W LEKKIEJ ATLETYCE
Poznań, 20–22 maja 2022 r.

Patronem Honorowym Mistrzostw jest Pan Kamil Bortniczuk, 
Minister Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. 

W skład Komitetu Honorowego wchodzą: 

Michał Zieliński  Wojewoda Wielkopolski 

Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Jacek Jaśkowiak  Prezydent Miasta Poznania 

Grzegorz Ganowicz  Przewodniczący Rady Miasta Poznania 

Andrzej Kraśnicki  Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

Henryk Olszewski  Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 

Prof. Alojzy Nowak Prezes Akademickiego Związku Sportowego

Szymon Ziółkowski  Złoty Medalista Olimpijski w Lekkiej Atletyce 

Prof. Wojciech Hora JM Rektor Uniwersytetu Artystycznego 
 w Poznaniu

Prof. Teofi l Jesionowski  JM Rektor Politechniki Poznańskiej 

Prof. Bogumiła Kaniewska JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Dr hab. Szymon Musioł  Prorektor Akademii Muzycznej w Poznaniu 

Prof. Andrzej Tykarski JM Rektor Uniwersytetu Medycznego 
 w Poznaniu 

Prof. Krzysztof Szoszkiewicz JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego 
 w Poznaniu

Prof. Dariusz Wieliński  JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego 
 w Poznaniu

Prof. Maciej Żukowski JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego 
 w Poznaniu
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AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY 
W POLSCE

Akademicki Związek Sportowy jest obecnie największą organizacją stu-
dencką w Polsce. Założony został w 1909 roku przez studentów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Jako prekursor akademickiego ruchu sportowego 
od samego początku organizował krajowe i międzynarodowe zawody sportowe 
i w pierwszym okresie działalności zdominował krajowy sport w takich dyscypli-
nach jak koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, tenis czy wioślarstwo. 

Po II wojnie światowej AZS został jednym z pierwszych członków Międzyna-
rodowej Federacji Sportu Studenckiego (FISU). W 1999 roku był jednym z zało-
życieli Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego (EUSA). 

Powodem do dumy azetesiaków jest sport wyczynowy. To reprezentantka 
AZS Warszawa, Halina Konopacka, zdobyła dla Polski pierwszy złoty medal olim-
pijski (rzut dyskiem, Amsterdam 1928). AZS wychował wielu reprezentantów 
Polski, medalistów mistrzostw świata, Europy i igrzysk olimpijskich. 

Ważnym obszarem zainteresowania AZS jest także sport dla wszystkich 
i upowszechnianie kultury fi zycznej wśród młodzieży. Już od ponad pięćdzie-
sięciu lat AZS organizuje Akademickie Mistrzostwa Polski, promujące sport 
i aktywność fi zyczną studentów. Najlepsi z nich otrzymują szansę uczestnictwa 
w Akademickich Mistrzostwach Europy, Europejskich Igrzyskach Sportowych 
Studentów, Akademickich Mistrzostwach Świata i Uniwersjadach. Obecnie kla-
syfi kujemy w AMP-ach około 150 uczelni, a rywalizuje w nich ponad 15 tysięcy 
studentów.
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AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY 
W POZNANIU

Niedawno, w 2019 roku, obchodziliśmy wspaniały jubileusz 100-lecia naszej 
organizacji. Powstała ona w listopadzie 1919 roku na Uniwersytecie Poznańskim 
i od tamtego czasu, mimo rożnych zmian organizacyjnych, związała swoje ist-
nienie z naszym środowiskiem akademickim, z Poznaniem i Wielkopolską. 

Już w okresie międzywojennym poznański AZS należał do najsilniejszych 
klubów sportowych w regionie, zdobywając m.in. cztery tytuły mistrza Polski 
w koszykówce mężczyzn i mając w swoich szeregach kilku olimpijczyków, z Wi-
talisem Ludwiczakiem na czele – hokeistą i wioślarzem, późniejszym profeso-
rem UAM i prezesem AZS Poznań. 

Po II wojnie światowej także nie brakowało nam sukcesów, a sprinter – Zdo-
bysław Stawczyk – został w 1949 roku wybrany najlepszym sportowcem Polski 
(później pełnił m.in. funkcję rektora AWF Poznań). 

Przez minione sto lat siłę AZS Poznań budowały całe pokolenia sportow-
ców, trenerów i działaczy; wspomnijmy chociażby Wojciecha Fibaka – najlep-
szego polskiego tenisistę w historii, Anitę Włodarczyk – która w barwach AZS 
zdobyła swój pierwszy tytuł mistrzyni świata, Czesława Cybulskiego – trenera 
najlepszych polskich młociarzy, czy Bronisława Wiśniewskiego – jednego z naj-
lepszych szkoleniowców w historii polskiej koszykówki. 

Naszym najznakomitszym osiągnięciem pozostaje jednak złoty medal olimpij-
ski Szymona Ziółkowskiego, wywalczony w 2000 roku w Sydney, w rzucie młotem. 

Współcześnie poznański AZS jest jedną z największych i najsilniejszych or-
ganizacji sportowych w Polsce. To kluby wyczynowe (OŚ AZS i AZS AWF) i po-
nad 20 klubów działających na uczelniach (w tym największe na Politechnice 
i UAM) – około 30 sekcji wyczynowych i ponad 200 sekcji studenckich. 

W Akademickich Mistrzostwach Poznania i Wielkopolski uczestniczy każ-
dego roku około 3000 studentów, rywalizujących w ponad 60 konkurencjach 
drużynowych. Tę rywalizację w roku 2020 i 2021 mocno ograniczyła pandemia, 
jednak stopniowo odbudowujemy skalę i zasięg AMPiW. 

Nasz AZS to także 48 olimpijczyków, a wśród nich rekordowa jedenastka, 
która zaprezentowała się na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Ośmioro spośród 
nich wywodzi się z klubu środowiskowego AZS, dwoje z AZS AWF, a jedna oso-
ba z AZS UAM. Najlepsze miejsca – piąte – zajęli w Tokio Aleksandra Kowalczuk 
w taekwondo i Jakub Krzewina w sztafecie 4 x 400 metrów.



14

AMP W LEKKIEJ ATLETYCE. 
WYCIĄG Z REGULAMINU OGÓLNEGO 

I REGULAMIN TECHNICZNY

REGULAMIN OGÓLNY (wyciąg) 

I. Cel
1. Przegląd pracy sportowo-wychowawczej i organizacyjnej Klubów AZS oraz 

uczelni.
2. Sprawdzian poziomu sportowego, wyłonienie akademickiego mistrza Pol-

ski w poszczególnych dyscyplinach sportowych, w klasyfi kacji generalnej 
oraz w poszczególnych typach uczelni. 

6. Integracja młodzieży akademickiej poprzez sport.

II. Zasady organizacji Akademickich Mistrzostw Polski 
1. W AMP startują studenci, doktoranci i pracownicy danej uczelni (…), zrze-

szeni w Akademickim Związku Sportowym. 
2. Wszelkie procedury, a w szczególności zgłaszanie do AMP, składanie pro-

testów i odwołań oraz inne, znajdują się w gestii Klubu AZS, działającego 
w danej uczelni. 

8. W poszczególnych dyscyplinach AMP zawody zaliczane będą do punktacji 
generalnej, jeżeli weźmie w nich udział i zostanie sklasyfi kowanych mini-
mum osiem uczelni. 

III. Zasady uczestnictwa 
1. W Akademickich Mistrzostwach Polski 2021/2022 mogą uczestniczyć człon-

kowie AZS bez względu na inną przynależność klubową, zgłoszeni przez 
AZS działający na uczelni, którą reprezentują, w tym:

2. W AMP nie mogą uczestniczyć tzw. wolni słuchacze oraz uczestnicy studiów 
podyplomowych.

3. Warunkiem dopuszczenia do AMP jest opłacenie składki członkowskiej AZS 
w bieżącym roku akademickim (do potwierdzenia przez Weryfi katora) oraz 
przedłożenie Komisji Weryfi kacyjnej następujących oryginałów dokumentów:
a) certyfi kat przynależności akademickiej według wzoru na aktualny rok 

akademicki, wygenerowany w  systemie e-madzia (…); w  przypadku 
niemożności uzyskania potwierdzenia statusu studenta na druku certy-
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fi katu należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie w uczelni, potwier-
dzające ten status, 

b) druk zgłoszenia ostatecznego, wygenerowany z systemu e-madzia, po-
świadczony obowiązkowo przez prezesa (lub wiceprezesa) jednostki 
terenowej AZS, działającej na danej uczelni,

c) zaświadczenie lekarskie, (…) oświadczenie woli, zawarte w certyfi kacie 
przynależności akademickiej,

d) potwierdzenie wniesienia opłaty za udział – wystawione przez organiza-
tora danych AMP,

e) w przypadku startu osoby niepełnoletniej – zgoda rodzica/prawnego 
opiekuna na udział w AMP według wzoru zgodnego z załącznikiem nr 6 
do niniejszego regulaminu, dostępnego na ofi cjalnej stronie interneto-
wej AMP.

6. Wskazane jest promowanie nazwy, logo i barw uczelni oraz Akademickiego 
Związku Sportowego. 

7. Zabroniony jest start w AMP w strojach sportowych z barwami innego niż AZS 
klubu sportowego. Zawodnicy i zawodniczki w strojach sportowych z barwa-
mi innego niż AZS klubu sportowego nie są dopuszczani do startu w AMP. 

IV. Weryfi kacja 
1. Komisja ds. weryfi katorów i komisarzy imprez AZS powołuje Komisję We-

ryfi kacyjną odrębną dla każdych rozgrywek AMP. W  skład Komisji Wery-
fi kacyjnej wchodzą: 
a) Komisarz – przewodniczący komisji weryfi kacyjnej;
b) Weryfi katorzy;
c) Delegat techniczny (jeżeli zostanie powołany).

2. Komisarz nie może być związany z  żadnym zespołem uczestniczącym 
w AMP (…). 

3. Pełna weryfi kacja zespołu polega na przedłożeniu Komisji Weryfi kacyjnej 
przez kierownika zespołu dokumentów wymienionych w pkt III.3.3 [regula-
minu ogólnego] w terminie podanym w komunikacie nr 2 zawodów. 

4. Pełna weryfi kacja powinna być zakończona do czasu odprawy technicznej. 
5. Przez cały czas trwania zawodów każdy uczestnik jest zobowiązany do po-

siadania dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość oraz datę 
urodzenia (…). 

8. Dopuszcza się zamianę zawodnika/zawodniczki, który/a został/a zgłoszo-
ny/a w zgłoszeniu ostatecznym, ale nie może wziąć duziału w AMP. Zasada 
ta nie dotyczy zawodów fi nałowych dyscyplin rozgrywanych w systemie 
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eliminacyjnym. Zamiana dokonywana jest podczas weryfi kacji na wniosek 
kierownika ekipy (…)

V. Punktacja Akademickich Mistrzostw Polski 
1. Do punktacji generalnej AMP wlicza się punkty (…) zdobyte przez uczelnię/

Klub AZS we wszystkich dyscyplinach, w których dana uczelnia/Klub AZS 
została sklasyfi kowana w ramach rozgrywek AMP (…).

2. O kolejności miejsc w punktacji generalnej AMP decyduje suma wszystkich 
wyników (punktów) zdobytych przez uczelnię/Klub AZS, w których dana 
uczelnia/Klub AZS została sklasyfi kowana.

3. W przypadku gdy w  punktacji (…) dwie lub więcej uczelni/Klubów AZS 
zdobywa taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje większa liczba 
pierwszych miejsc spośród wyników branych pod uwagę. W  przypadku 
braku rozstrzygnięcia w dalszej kolejności decyduje większa liczba drugich 
miejsc, następnie trzecich itd. 

4. W klasyfi kacji AMP każda uczelnia/Klub AZS od miejsca 65. włącznie oraz 
te, które w dyscyplinach prowadzonych systemem eliminacyjnym ukończy-
ły rozgrywki na poziomie ćwierćfi nałów (środowiska) i nie awansowały do 
rozgrywek półfi nałowych, otrzymują pięć punktów. 

VI. Klasyfi kacja medalowa 
1. W ramach rywalizacji AMP prowadzona jest klasyfi kacja medalowa. 
2. Zwycięzcą w klasyfi kacji medalowej jest uczelnia/Klub AZS, które zdobędą 

najwięcej złotych medali w poszczególnych konkurencjach (…) AMP. 

VII. Klasyfi kacja typów uczelni
1. Przyjmuje się następujące typy uczelni:

– Uczelnie Społeczno-Przyrodnicze – skrót USP
– Uczelnie Wychowania Fizycznego – skrót UWF
– Uczelnie Medyczne – skrót UME
– Uczelnie Techniczne – skrót UTE
– Uniwersytety – skrót UNI
– Wyższe Szkoły Zawodowe – skrót WSZ
– Wyższe Szkoły Niepubliczne – skrót WSN

VIII. Terminy zgłoszeń 
1. Zgłoszenie wstępne do udziału w zawodach (…) musi zostać przesłane do 

Organizatora AMP w terminie określonym w komunikacie nr 1(…).
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2. Zgłoszenie ostateczne do udziału w zawodach (…) musi zostać przesłane 
do Organizatora AMP w terminie określonym w komunikacie nr 2. 

IX. Odwołania i protesty 
1. W trakcie weryfi kacji i zawodów sprawy sporne, odwołania i protesty doty-

czące regulaminu AMP rozpatruje Komisja Weryfi kacyjna. 
2. Od decyzji Komisji Weryfi kacyjnej lub Koordynatora AMP można składać 

odwołania do Komisji Odwoławczej Rady Upowszechniania KF ZG AZS 
w terminie 14 dni od zakończenia zawodów (…).

3. Odwołania i protesty wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie do 
Biura ZG AZS, jednocześnie wpłacając opłatę protestową w wysokości 500 zł 
na konto ZG AZS (…) W przypadku uznania protestu opłata podlega zwro-
towi. 

4. Odwołujący się jest zobowiązany do dokładnego wskazania w odwołaniu 
punktu regulaminu, który został naruszony (…).

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych odwołania/protestu lub nie-
wpłacenia opłaty protestowej Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie/
protest bez rozpoznania. 

6. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia regulami-
nów AMP (…) Komisja Odwoławcza może zbadać sprawę z urzędu (…).

7. Od decyzji Komisji Odwoławczej orzekającej w pierwszej instancji przysłu-
guje odwołanie do Zarządu Głównego AZS (…). Od decyzji Komisji Odwo-
ławczej wydanej w drugiej instancji odwołanie nie przysługuje. 

8. Od decyzji Zarządu Głównego AZS odwołanie nie przysługuje. 

X. Nagrody 
1. W punktacji generalnej AMP za 15 pierwszych miejsc uczelnie/Kluby AZS 

otrzymują statuetki (puchary) i dyplomy. 
2. W punktacji medalowej AMP uczelnie/Kluby AZS otrzymują za pięć pierw-

szych miejsc statuetki (puchary) i dyplomy. 
3. W klasyfi kacji typów uczelni uczelnie/Kluby AZS otrzymują statuetki lub pu-

chary oraz dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdym z typów. 

XI. Zasady fi nansowania 
1. Uczelnie/Kluby AZS we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, wy-

żywienia i zakwaterowania. 
2. Uczelnie/Kluby AZS i Organizacje Środowiskowe AZS pokrywają częściowe 

koszty wynikające z organizacji zawodów. 
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3. Zarząd Główny AZS dofi nansowuje organizację imprez w ramach otrzyma-
nych środków na ten cel. 

4. Uczelnie/Kluby AZS/uczestnicy w ramach częściowego pokrycia kosztów 
organizacji AMP uiszczają opłatę za udział w AMP w wysokości 20 zł (netto) 
za każdego uczestnika (zawodniczki i zawodnicy) AMP (…).

XII. Obowiązki organizatora 
1. Organizator AMP w porozumieniu z Koordynatorem AMP opracowuje ko-

munikat nr 1 zawodów, który po zatwierdzeniu jest publikowany na ofi cjal-
nej stronie internetowej AMP (…).

4. Niezwłocznie po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń wstępnych organizator 
AMP w porozumieniu z Koordynatorem AMP opracowuje komunikat nr 2 (…). 

5. W dniu zakończenia zawodów organizatorzy AMP zobowiązani są przesłać 
drogą elektroniczną do Koordynatora AMP komunikat końcowy (…).

XIII. Kary 
2. W odniesieniu do reprezentacji uczelni/Klubu AZS, w której zawodnik/za-

wodniczka, załoga, sztafeta nie stawiły się na starcie mimo wcześniejszego 
zgłoszenia, Komisja Weryfi kacyjna nakłada poniższe kary:
a) karę fi nansową w wysokości 50 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
b) dyskwalifi kację i brak możliwości startu w kolejnych konkurencjach oraz 

anulowanie dotychczasowych wyników.
3. W przypadku reprezentacji, w której składzie znalazł się przynajmniej jeden 

zawodnik nieuprawniony do startu:
a) Komisja Weryfi kacyjna w trakcie trwania AMP może nałożyć poniższe 

kary: (i) zweryfi kowanie meczów jako walkower dla przeciwnika (ii) nie-
wliczenie do klasyfi kacji generalnej punktów wynikających z miejsca za-
jętego przez reprezentację (iii) wykluczenie uczelni/Klubu AZS z danych 
AMP (…).

4. W przypadku zawodnika nieuprawnionego do startu: 
a) Komisja Weryfi kacyjna w trakcie trwania AMP może nałożyć poniższe 

kary: (i) anulowanie wyników (ii) wykluczenie z danych AMP (…).
5. Komisja Weryfi kacyjna oraz Koordynator AMP w zależności od przewinie-

nia nakładają jedną, dwie lub wszystkie kary z przewidzianego zakresu (…).

XIV. Doping, narkotyki, alkohol 
1. Zakazane jest stosowanie dopingu zgodnie z przepisami POLADA oraz pol-

skich związków sportowych. 
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2. Wprowadza się zakaż spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środ-
ków uznanych przez prawo za niedozwolone (…).

XV. Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych uczestników AMP jest Akademicki 

Związek Sportowy (…). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobo-
wych można znaleźć na stronie prywatnosc.azs.pl (…).

XVI. Uwagi końcowe 
3. Zarząd Główny AZS zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapi-

sów ujętych w Regulaminie Ogólnym AMP oraz w Regulaminach Technicz-
nych poszczególnych dyscyplin.

XVII. Dokumenty AMP 
1. W 39. Akademickich Mistrzostwach Polski rozgrywanych w roku akademic-

kim 2021/2022 obowiązują dokumenty, wygenerowane przez elektroniczny 
system zgłoszeń (www.e-madzia.pl) (…).

REGULAMIN TECHNICZNY 

I. Program zawodów 
1. Mistrzostwa obejmują programem następujące konkurencje:

a. Kobiety (17 konkurencji)
 100 m, 100 m ppł., 200 m, 400 m, 400 m ppł., 800 m, 1500 m, 4 x 100 m,  

4 x 400 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut 
oszczepem, trójskok, skok o tyczce, rzut młotem. 

b. Mężczyźni (18 konkurencji)
 100 m, 110 m ppł., 200 m, 400 m, 400 m ppł., 800 m, 1500 m, 3000 m, 

4 x 100 m, 4 x 400 m, skok wzwyż, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą, 
rzut dyskiem, rzut oszczepem, skok o tyczce, rzut młotem.

2. Mistrzostwa są przeprowadzane w ciągu 3 dni.

II. Uczestnictwo 
1. Zawodnik/zawodniczka ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidual-

nych oraz w jednej sztafecie lub w jednej konkurencji indywidualnej i dwóch 
sztafetach. 
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2. Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników i  zawodniczek 
w konkurencjach indywidualnych i sztafetach.

3. W Mistrzostwach oprócz studentów mają prawo startu zawodnicy z ważny-
mi licencjami PZLA, reprezentujący kluby AZS.

III. Sposób przeprowadzenia konkurencji
1. W biegach na 100 m (K i M) odbywają się eliminacje, a następnie fi nał A i fi -

nał B. W biegach na 100 m ppł. i 110 m ppł. odbywają się eliminacje, a na-
stępnie fi nał A. Pozostałe konkurencje biegowe rozgrywane są w seriach na 
czas (wg najlepszych wyników). Rozstawień do poszczególnych serii doko-
nuje sekretariat zawodów.

2. Sztafety mogą być tylko uczelniane. Każda uczelnia ma prawo zgłosić mak-
symalnie dwie sztafety. W przypadku gdy uczelnia zgłasza na danym dy-
stansie więcej niż jedną sztafetę, to startują one w tej samej serii.

3. W konkurencjach technicznych (w zależności od liczby zgłoszeń) odbywają 
się eliminacje i fi nały.
a. W przypadku zgłoszenia więcej niż 16 osób do konkurencji technicz-

nych zorganizowane zostaną eliminacje do fi nału.
b. Do fi nału awansuje 12 osób z eliminacji.

4. W skoku o tyczce (K i M) oraz rzucie młotem (K i M) dopuszczone do rywa-
lizacji są tylko te osoby, które w ostatnich trzech latach uzyskały wynik na 
poziomie co najmniej 3 klasy sportowej w danej konkurencji.

IV. Zgłoszenia
W trybie określonym przez Organizatora oraz poprzez elektroniczny system 
zgłoszeń e-madzia.pl.

V. Punktacja
1. W Mistrzostwach prowadzone są następujące klasyfi kacje:

a. Klasyfi kacja indywidualna Akademickich Mistrzostw Polski (zgodnie 
z regulacjami zapisanymi w pkt. III regulaminu ogólnego AMP),

b. Klasyfi kacja drużynowa Akademickich Mistrzostw Polski oddzielnie dla 
kobiet i mężczyzn,

c. Klasyfi kacja indywidualna zawodników z Klubów AZS,
d. Klasyfi kacja drużynowa Klubów AZS.

2. W każdej konkurencji indywidualnej (kobiety i mężczyźni) punktuje pierw-
szych 48 zawodników/czek. Za I miejsce zawodnik/czka otrzymuje 49 pkt, 
za II miejsce – 47 pkt, za III miejsce – 46 pkt, itd.
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3. W sztafetach punktują pierwsze 24 zespoły. Za I miejsce zespół otrzymuje 
49 pkt, za II miejsce – 47 pkt, za III miejsce – 46 pkt itd.

4. Do punktacji drużynowej mężczyzn (klasyfi kacja drużynowa AMP) zostanie 
zaliczonych 25 najlepszych wyników danej uczelni, zgodnie z pkt V.2 i V.3.

5. Do punktacji drużynowej kobiet (klasyfi kacja drużynowa AMP) zostanie za-
liczonych 20 najlepszych wyników danej uczelni, zgodnie z pkt V.2 i V.3.

6. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów.
7. W przypadku równej liczby punktów w punktacji drużynowej o kolejności 

decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich itd., w klasy-
fi kacjach poszczególnych konkurencji.

8. Zespoły są klasyfi kowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach 
zawodnicy danej uczelni ukończą minimum 5 konkurencji kobiet i 7 konku-
rencji mężczyzn.

9. Do klasyfi kacji drużynowej klubów AZS wliczane są punkty zdobyte przez 
zawodniczki i  zawodników reprezentujących Kluby AZS we wszystkich 
konkurencjach, zgodnie z punktacją 1 miejsce – 9 pkt, 2 miejsce – 7 pkt, 
3 miejsce – 6 pkt, 8 miejsce – 1 pkt.

VI. Uwagi końcowe
1. Medale za miejsca 1–3 w poszczególnych typach uczelni wręczane są pod 

warunkiem startu w danej konkurencji co najmniej 6 zawodników/zawod-
niczek tego typu lub czterech zespołów sztafetowych (po spełnieniu warun-
ku opisanego w punkcie VII 7.3. regulaminu ogólnego AMP.

2. Zawody rozgrywane są zgodnie z  regulaminem ogólnym Akademickich 
Mistrzostw Polski, niniejszym regulaminem technicznym lekkiej atletyki, 
a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy World Athletic.
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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI 
W LEKKIEJ ATLETYCE

Bielsko-Biała, 20–23 maja 2021 r.
organizator – AZS Katowice

NAJLEPSZE WYNIKI – ZWYCIĘZCY ZAWODÓW

 Imię i nazwisko  Uczelnia (Klub)  Wynik
KOBIETY

100 metrów  Marlena Gola  PB Białystok 11,48
200 metrów  Marlena Gola  PB Białystok 23,39
400 metrów  Natalia Kaczmarek  AWF Wrocław 51,03
800 metrów  Adrianna Czapla AWF Katowice 2:06,47
1500 metrów  Weronika Lizakowska UG Gdańsk  4:24,10
100 m p. płotki  Klaudia Wojtunik  UŁ Łódź  13,24
400 m p. płotki  Julia Korzuch  UŚl Katowice 58,08
4 x 100 m   AWF Kraków 45,82
4 x 400 m   SGGW Warszawa 3:53,49

Skok w dal  Magdalena Żebrowska  AWF Katowice 6,49
Skok wzwyż  Katarzyna Kokot  AZS PO Opole 1,77
Skok o tyczce  Agnieszka Kaszuba  UMo Gdynia  3,75
Trójskok  Agnieszka Bednarek  UŁ Łódź 13,40

Pchnięcie kulą  Maja Ślepowrońska AZS AWF Warszawa 16,85
Rzut dyskiem  Daria Zabawska  AZS UMCS Lublin 54,65
Rzut oszczepem  Małgorzata Maślak  UG Gdańsk  50,86
Rzut młotem  Aleksandra Śmiech  WSEwS Warszawa 66,94
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MĘŻCZYŹNI

100 metrów  Przemysław Słowikowski AZS AWF Katowice 10,24
200 metrów  Adrian Brzeziński UMK Toruń  20,95
400 metrów  Dariusz Kowaluk  AZS AWF Warszawa 47,00
800 metrów  Filip Ostrowski  UŁ Łódź  1:52,13
1500 metrów  Andrzej Kowalczyk AWF Kraków 3:55,06
3000 metrów  Andrzej Kowalczyk AWF Kraków 8:20,74
110 m p. płotki  Olgierd Michniewski AWF Warszawa  14,30
400 m p. płotki  Krzysztof Hołub  UMCS Lublin 51,47
4 x 100 metrów   AWF Katowice  41,53
4 x 400 metrów   PO Opole  3:14,75

Skok w dal  Mateusz Jopek AWF Wrocław  7,64
Skok wzwyż  Marcin Jachym  URz Rzeszów 2,10
Skok o tyczce  Sebastian chmara  UMK Toruń  4,60
Trójskok  Filip Sacha  AZS AWF Kraków  15,40

Pchnięcie kulą  Jakub Szyszkowski  AZS AWF Katowice  19,99
Rzut dyskiem  Oskar Stachnik  AZS UMCS Lublin 61,14
Rzut oszczepem  Mateusz Kwaśniewski UMCS Lublin 70,55
Rzut młotem  Marcin Wrotyński  UEP Poznań  71,28

Ministerstwo 
Sportu i Turystyki
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PATRONI 
KONKURENCJI MEMORIAŁOWYCH

HALINA KONOPACKA (1900–1989) 
– patronka nagrody dla najlepszej zawod-
niczki AMP

Urodziła się w Rawie Mazowieckiej, była za-
wodniczką Akademickiego Związku Sporto-
wego w Warszawie. Zdobyła pierwszy złoty 
medal olimpijski dla Polski (rzut dyskiem – 
39,62 m, Amsterdam 1928). Trenowała tak-
że m.in. pchnięcie kulą, skok wzwyż, rzut 
oszczepem i  tenis. Siedmiokrotnie biła re-
kordy świata (w rzucie dyskiem i pchnięciu 
kulą), aż pięćdziesięciosześciokrotnie re-
kordy Polski, była dwudziestosześciokrotną 
mistrzynią Polski. Dwukrotnie (1927, 1928) 
zwyciężyła w plebiscycie „Przeglądu Sporto-
wego” na najlepszego polskiego sportowca.

Była nie tylko fenomenem sportowym. 
Otrzymała staranne wykształcenie, na emigracji (od 1939 roku) rozwinęła m.in. 
talent malarski. W 1939 roku uczestniczyła w skutecznej akcji ratowania złota 
Banku Polskiego. Złoto dotarło bezpiecznie do Anglii, jednak w zawierusze za-
ginął złoty medal olimpijski.
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JERZY SUDOŁ (1952–2021)  
– rzut dyskiem kobiet

Urodził się w Pakości (woj. bydgoskie), a w 1972 ro-
ku podjął studia na Wydziale Wychowania Fizycz-
nego ówczesnej Wyższej Szkoły Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu i z tym miastem związał 
się już na stałe. W barwach AZS Poznań uprawiał 
rzut oszczepem i odnosił największe sukcesy jako 
trener. Jego najwybitniejsza podopieczna to Żaneta Glanc, mistrzyni i wicemi-
strzyni uniwersjad, zdobywczyni IV miejsca na mistrzostwach świata, trzykrotna 
uczestniczka igrzysk olimpijskich (2008, 2012, 2016). Uprawiała rzut dyskiem.

Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika oraz trenera-koordynatora sekcji 
lekkoatletycznej AZS Poznań. W Polskim Związku Lekkiej Atletyki był członkiem 
Zarządu, wiceprezesem ds. szkolenia oraz trenerem bloku rzutów w kadrze na-
rodowej. Od 1990 roku nieprzerwanie zasiadał w  Zarządzie Wielkopolskiego 
Związku Lekkiej Atletyki.

WOJCIECH WEISS (1950–2020) 
– bieg na 400 m mężczyzn

Poznaniak. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowa-
nia Fizycznego w  Poznaniu. Lekkoatleta, trener 
(specjalista biegów na średnich dystansach), dzia-
łacz, niestrudzony propagator sportu i organiza-
tor studenckich zawodów sportowych, członek 
honorowy Akademickiego Związku Sportowego. 
Przez wiele lat był prezesem Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Poznańskiej, 
członkiem Zarządu i  wiceprezesem Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS 
Poznań.

Był też znakomitym dydaktykiem, wieloletnim kierownikiem Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu, a następnie dyrektorem Centrum Sportu Poli-
techniki Poznańskiej. Jego imię nosi hala sportowa uczelni przy ul. Piotrowo 
w Poznaniu.
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LISTA UCZELNI REPREZENTOWANYCH W AMP 
W LEKKIEJ ATLETYCE

Poznań, 20–22 maja 2022

 Lp.  Nazwa uczelni Typ
————————————————————————————————————————
 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  UTE
 2. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  USP
 3. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego WSZ
 4. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie  WSN
 5. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni  USP
 6. Akademia Morska w Szczecinie  USP
 7. Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu WSN
 8. Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile  WSZ
 9. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie  WSZ
 10. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie  WSZ
 11. Akademia WSZ z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  WSN
 12. Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego 
  w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej UWF
 13. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  UWF
 14. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach  UWF
 15. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie  UWF
 16. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu  UWF
 17. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie  UWF
 18. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  UWF
 19. Akademia Wychowania Fizycznego ZWKF w Gorzowie Wlkp.  UWF
 20. Collegium Da Vinci w Poznaniu  WSN
 21. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy  UME
 22. Gdański Uniwersytet Medyczny  UME
 23. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach  WSN
 24. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze  WSZ
 25. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie  WSZ
 26. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie  USP
 27. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie  WSZ
 28. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie WSZ
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 29. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie  WSZ
 30. Politechnika Białostocka  UTE
 31. Politechnika Bydgoska  UTE
 32. Politechnika Gdańska  UTE
 33. Politechnika Krakowska  UTE
 34. Politechnika Lubelska  UTE
 35. Politechnika Opolska  UTE
 36. Politechnika Poznańska  UTE
 37. Politechnika Rzeszowska  UTE
 38. Politechnika Śląska w Gliwicach  UTE
 39. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach  UTE
 40. Politechnika Warszawska  UTE
 41. Politechnika Wrocławska  UTE
 42. Politechnika Łódzka  UTE
 43. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  UME
 44. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  UME
 45. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  USP
 46. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie USP
 47. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie  USP
 48. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  UNI
 49. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  USP
 50. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  USP
 51. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  USP
 52. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  USP
 53. Uniwersytet Gdański  UNI
 54. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza 
  w Częstochowie USP
 55. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie  UME
 56. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  UNI
 57. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  UNI
 58. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie UNI
 59. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  UNI
 60. Uniwersytet Łódzki UNI
 61. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  UNI
 62. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  UME
 63. Uniwersytet Medyczny w Lublinie  UME
 64. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu  UME
 65. Uniwersytet Medyczny w Łodzi  UME



29

 66. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  UME
 67. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu UNI
 68. Uniwersytet Morski w Gdyni  USP
 69. Uniwersytet Opolski  UNI
 70. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie  USP
 71. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  USP
 72. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  USP
 73. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu USP
 74. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie  USP
 75. Uniwersytet Rzeszowski  UNI
 76. Uniwersytet Śląski w Katowicach  UNI
 77. Uniwersytet SWPS w Poznaniu  WSN
 78. Uniwersytet Szczeciński  UNI
 79. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu UTE
 80. Uniwersytet w Białymstoku  UNI
 81. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie UNI
 82. Uniwersytet Warszawski UNI
 83. Uniwersytet Wrocławski  UNI
 84. Uniwersytet Zielonogórski  UNI
 85. Warszawski Uniwersytet Medyczny  UME
 86. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie  USP
 87. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu 
  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni WSN
 88. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu WSN
 89. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu WSN
 90. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  WSN
 91. Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie  WSN
 92. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie  USP
 93. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku WSN
 94. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku  WSN
 95. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie UTE
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INFORMACJE 
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

ZAKWATEROWANIE

Reprezentacje, które skorzystały z oferty zakwaterowania, przedstawionej przez 
organizatorów, zamieszkują w następujących obiektach:

Campanile Hotel ul. Świętego Wawrzyńca 96, 60-541 Poznań
Camping Malta  ul. Krańcowa 98, 61-028 Poznań
fairPlayce Hotel ul. Bożydara 10, 61-607 Poznań 
Ilonn Hotel  ul. Szarych Szeregów 16, 60-462 Poznań
Lechicka Hotel  ul. Lechicka 101, 61-619 Poznań
Mercure Hotel Poznań Centrum ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań
Novotel & Ibis Poznań Centrum  pl. Andersa 1, 61-898 Poznań
Novotel Poznań Malta  ul. Termalna 5, 61-028 Poznań

WYŻYWIENIE, NAPOJE

Śniadania i  kolacje podawane są w  obiektach zakwaterowania. Obiady – na 
stadionie POSiR, w godz. 12.00–16.00. Oferta wyżywienia obowiązuje zgodnie 
z terminami zakwaterowania, obiady – 20, 21 i 22 maja.

W trakcie zawodów organizatorzy zapewniają uczestnikom AMP wodę do 
picia w butelkach.

BUFETY NA OBIEKCIE POSiR

Na terenie obiektu funkcjonują w godzinach rozgrywania zawodów bufety gas-
tronomiczne i restauracje, zlokalizowane w budynku klubowym (Hotel Golęcin, 
przy głównej trybunie stadionu żużlowego) oraz w Parku Tenisowym „Olimpia” 
(restauracja ŻUK za trybuną stadionu lekkoatletycznego).

BIURO ZAWODÓW

Mieści się na I piętrze budynku Hotelu Golęcin (ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań). 
Biuro czynne w dniu 19 maja (czwartek) w godz. 14.00–21.00.
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WERYFIKACJA

Zostanie przeprowadzona na I piętrze budynku Hotelu Golęcin w dniu 19 maja 
(czwartek) w godz. 15.00–20.00. 

Funkcję przewodniczącego Komisji Weryfi kacyjnej sprawuje kol. Tomasz 
Olszewski, tel. 730 200 397.

KONFERENCJA TECHNICZNA

Zostanie przeprowadzona w  hotelu Campanile (ul. Świętego Wawrzyńca 96, 
60-541 Poznań) w dniu 19 maja (czwartek). Początek o godz. 21.00.

PROGRAM KULTURALNY

Organizatorzy zapraszają w dniu 20 maja (piątek) do Klubu PACHA (ul. Paderew-
skiego nr 10, 61-770 Poznań) na atrakcyjną zabawę, przeznaczoną wyłącznie dla 
uczestników AMP w lekkiej atletyce. Początek o godz. 21.00.
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SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
AMP W LEKKIEJ ATLETYCE – POZNAŃ 2022

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
————————————————————————————————————————
Tomasz Szponder  Przewodniczący  –
Jacek Biernacki  Dyrektor sportowy  608 450 229
Kacper Czarnota  Marketing, reklama  –
Bartosz Gogolewski  Marketing, reklama –
Michał Klauziński  Logistyka, transport  –
Emilia Ludwikowska Zakwaterowanie, wyżywienie, fi nanse  606 974 142
Piotr Kuś  Wydawnictwa, logistyka  –
Agnieszka Maluśkiewicz Asystent dyrektora sportowego  723 893 291
Tobiasz Nowacki Program kulturalny, impr. towarzyszące 781 905 817
Łukasz Nowak Wolontariat 502 370 574
Katarzyna Wasielewska  Protokół  501 263 694
Robert Woźniak Logistyka  730 589 619
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REBIS sponsorem sportu akademickiego

Bestseller Rebisu – prawie 100 tys.
sprzedanych egzemplarzy

Dzieje Facebooka – technologiczna
historia naszych czasów

9 postaw i umiejętności
przywódców przyszłej dekady

Jak w pełni wykorzystać
potencjał swojego mózgu
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