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Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2016/2017 

      

Lublin, dn. 21.02.2017 r. 

 

KOMUNIKAT nr 46 
Terminarz II rundy rozgrywek (cz.2) w piłce siatkowej kobiet. 

        

 

Grupa A: 

01.03.2017 r. (śr.) godz. 17.00 Polit. Lubelska – UMCS Lublin (hala CS PL, ul. Nadbystrzycka) 

03.03.2017 r. (pt.) godz. 19.00 WSNS Lublin – AWF Biała Podl. (hala KUL, ul. Konstantynów) 

09.03.2017 r. (czw.) godz. 20.00 AWF Biała Podl. – Polit. Lubelska (hala AWF, ul. Marusarza) 

 

Grupa B: 

28.02.2017 r. (wt.) godz. 19.00 KUL Lublin – WSOSP Dęblin (hala KUL, ul. Konstantynów) 

01.03.2017 r. (śr.) godz.  20.00 UM Lublin – UP Lublin (hala UM, ul. Chodźki) 

07.03.2017 r. (wt.) godz. 18.30 WSOSP Dęblin – UP Lublin (hala WSOSP, ul. Dywizjonu 303) 

07.03.2017 r. (wt.) godz. 19.00 KUL Lublin – UM Lublin (hala KUL, ul. Konstantynów) 

13.03.2017 r. (pon.) godz. 18.30 UM Lublin – WSOSP Dęblin (hala UM, ul. Chodźki) 

 

Sprawy techniczne:  

 podane powyżej godziny oznaczają godzinę wejścia na halę – początek meczu +15 minut.  

 mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny dostępnym na 

http://azs.lublin.pl/ oraz przepisami PZPS. 

 mecze rozgrywamy do dwóch wygranych setów. 

 rozliczeniem sędziów, zabezpieczeniem protokołów meczowych oraz wody  

dla zawodników zajmują się osoby wyznaczone przez Kluby Uczelniane AZS  

organizujące dane spotkanie.  

 obowiązkiem gospodarza spotkania jest przygotowanie hali, zegara czasu gry oraz  

piłek na rozgrzewkę.  

http://azs.lublin.pl/
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Weryfikacja: 

 przed pierwszym spotkaniem każdego zespołu nastąpi weryfikacja zawodników  

w oparciu o listę zbiorczą, dokument poświadczający fakt studiowania (indeks,  

legitymacja studencka, certyfikat AZS) oraz legitymację ISIC-AZS. Wszelkie wzory 

dokumentów są dostępne na stronie http://azs.lublin.pl/ w dziale Akademickie Mistrzostwa 

Woj. Lubelskiego/Weryfikacja. 

 z obowiązku weryfikacji zwolnione są zawodniczki pozytywnie (w pełni) 

zweryfikowane podczas meczów rozgrywanych w ramach I rundy AMWL 2016/2017. 

 zawodnicy nie spełniający warunków nie będą mogli wziąć udziału w zawodach.  

 weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora AMWL. Weryfikacji można 

dokonać wcześniej w biurze AZS KŚ Woj. Lubelskiego (Centrum Sportowo-Rekreacyjne 

UP, ul. Głęboka 31, pok. 320) w godz. 9.00-14.00.  

 

Organizator rozgrywek:  

 osobą odpowiedzialną za koordynowanie rozgrywek jest kol. Paweł Siepsiak 

(pawel.siepsiak@azs.pl; tel. 695-965-329) 

 

 

KOORDYNATOR 

Akademickich Mistrzostw 

Województwa Lubelskiego  
/-/ 

mgr inż. Jakub Kańkowski 
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