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Regulamin wydarzenia LIGA MISTRZÓW AZS 

I. Organizator 

Organizatorem wydarzenia „ Liga Mistrzów AZS” jest:  

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie 

ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin 

NIP: 712-24-89-359 

KRS: 0000056079, REGON: 431150007 

Zwany dalej „Organizatorem” 

II. Data i miejsce wydarzenia 

Wydarzenie odbędzie się w następujących terminach: 

1. Etap I: 24 września 2020 r.g.14:30, Stadion Lekkoatletyczny w Lublinie, al. 

Piłsudskiego 22, Lublin. 

2. Etap II: Listopad/grudzień 2020 r., Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli, al. 

Zygmuntowskie 4, Lublin. 

3. Etap III: Luty/marzec 2021 r. Baseny AQUA Lublin, al. Zygmuntowskie 4, Lublin. 

III. Charakter wydarzenia 

1. W trakcie trwania roku szkolnego 2020/2021 zostaną przeprowadzone zawody, których 

filarami będą trzy dyscypliny (etapy): koszykówka, lekkoatletyka, pływanie. Konkurencje 

będą nawiązywały do wspomnianych dyscyplin, np. koszykarski slalom, przeciąganie liny, 

skrócone zawody pływackie. Dzieci szkół z Lublina i Lubelszczyzny będą rywalizowały 

między sobą zdobywając punkty w każdych zawodach, wliczające się do klasyfikacji 

generalnej. Osoba, która zaprezentuje się najlepiej we wszystkich cyklach osiągając 

największą sumaryczną liczbę punktów otrzyma nagrodę do wykorzystania na własny użytek 

w dziedzinie sportu. 

2. Każdy z uczestników zostanie przyporządkowany do grupy, której opiekunem będzie jeden 

z Patronów Sportowych Wydarzenia.  

3. Grupa powstaje tylko i wyłącznie na potrzeby pojedynczego wydarzenia, nie ma 

możliwości zmiany grupy w trakcie trwania danego etapu. 
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IV. Cel wydarzenia 

1. Propagowanie aktywności fizycznej jako formy spędzania wolnego czasu, 

2. Organizacja wydarzenia sportowego zachęcającego do zdrowego trybu życia, 

aktywnego wypoczynku i rekreacji, 

3. Sportowa rywalizacja w duchu zasad fair play, 

4. Połączenie sportowej rywalizacji z zabawą, rekreacją i wypoczynkiem, 

5. Popularyzacja koszykówki, lekkoatletyki i pływania, 

V. Uczestnictwo 

1. W wydarzeniu może wziąć udział młodzież z klas 4-6, którym rodzice/opiekunowie 

prawni wypełnią formularz zgłoszeniowy, potwierdzając znajomość Regulaminu i 

akceptując go. Ponadto, rodzice bądź opiekunowie prawni zobowiązani są podpisać  

oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność. 

2. Aby dokonać zgłoszenia do danego etapu należy przesłać na adres e-mail 

biuro@azs.umcs.pl zgłoszenie uczestnika wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego 

na udział oraz oświadczenie zdrowia( Covid-19) lub donieść określone dokumenty 30 

minut przed rozpoczęciem zawodów w danym dniu. 

3. W wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 80 osób. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników po wcześniejszej 

oficjalnej informacji. 

V. Konkurencje 

1. Konkurencje nawiązujące do lekkoatletyki: 

 

a)  Wahadłowa sztafeta sprinterska 

Opis konkurencji: grupę dzielimy na dwie podgrupy, które ustawiają się naprzeciw siebie. 

Pierwszy uczestnik każdego zespołu rozpoczyna bieg od tyczki nr 1 na sygnał sędziego, 

trzymając pałeczkę w lewej lub prawej ręce, biegnie do ustawionej tyczki nr 2 okrąża ją 

i oddaje (przekazuje) pałeczkę w wyznaczonej strefie zmian zawodnikowi swojego 

zespołu, który następnie wykonuje bieg sprinterski do tyczki nr 1 i przekazuje ją 

(pałeczkę) zawodnikowi a ten biegnie do tyczki nr 2 itp. Liczy się który zespół 

przybiegnie jako pierwszy.  Zabawa kończy się, gdy wszyscy uczestnicy wrócą na swoje 

miejsca i zachowają początkowe ustawienie grup swojego zespołu. 
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b) Skoki dodawane 

Opis konkurencji: zawodnicy wykonują skoki obunóż, jeden po drugim. Każdy następny 

uczestnik zespołu zaczyna z miejsca swojego poprzednika. Podaje się wynik sumaryczny. 

Zespół uzyskujący najlepszy wynik zwycięża. 

c)  Rzut oszczepem 

Opis konkurencji: każdy z uczestników wykonuje rzut oszczepem z miejsca na 

odległość (jeden rzut), liczy się suma odległości(wyników), która grupa uzyska 

najdłuższy „rzut wspólny” wygrywa.   

 

d)  Pchnięcie kulą 

Opis konkurencji: każdy z uczestników wykonuje pchnięcie kulą z miejsca na 

odległość (jedno pchnięcie), liczy się suma odległości (wyników), Grupa która uzyska 

najdłuższe „wspólne pchnięcie” wygrywa.   

 

e) Skok w dal  

Opis konkurencji: zawodnicy wykonują rozbieg, odbijają się z jednej nogi z belki i 

lądują na piaszczystej części skoczni. Wynik skoku jest mierzony od momentu odbicia 

zawodnika od podłoża. 

2. Konkurencje nawiązujące do koszykówki: 

a) Koszykarski tor przeszkód  

Opis konkurencji: uczestnik musi pokonać tor przeszkód przygotowany na hali sportowej: 

przejście przez płotki, przejście po ławeczce , bieg wokół pachołka, powrót na linię startu. 

Zliczamy czas pokonania trasy. 

b)  Bieg Wahadłowy  

Opis konkurencji: uczestnik startuje z pozycji wysokiej, biegnie po pierwszą piłkę i wraca 

z nią na miejsce startu, odkładając na ziemię, następnie biegnie po drugą piłkę i powraca z 

nią na miejsca startu, znów biegnie po trzecią piłkę i wraca na miejsce startu. Czas jest 

wyłączany w momencie odłożenia trzeciej piłki przez ostatniego uczestnika 

c)  Trafienie do celu 3 piłkami 

Opis konkurencji: uczestnik startuje z pozycji wysokiej, kozłuje piłkę do linii  rzutów. 

Wykonuje rzut piłką do celu, następnie powtarza rzut jeszcze dwa razy. Wraca na linie 

startu. Ocenie podlega najkrótszy  czas wykonania rzutów przez grupę. Każdy trafiony 

rzut to - 3 sekundy do ogólnego czasu grupy. 
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d) Kozłowanie slalomem 

Opis konkurencji: zawodnik staje na linii startu, na sygnał „start” rozpoczyna kozłowanie 

prawą ręką slalomem pomiędzy ustawionymi tyczkami, pamiętając o zmianie ręki 

kozłującej do ostatniego pachołka. Wykonuje zwrot i z powrotem rozpoczyna kozłowanie 

lewą ręką slalomem pomiędzy tyczkami do linii startu. Ocenie podlega najkrótszy czas 

wykonania trasy. 

e) Rzuty do kosza 

Uczestnik staje na linii rzutów. Wykonuje rzut piłką do kosza. Jeśli  nie trafi zbiera piłkę 

i dobija do skutku. Po trafieniu do kosza zbiera piłkę i biegnie na linie rzutów. Ocenie 

podlega najkrótszy  czas wykonania rzutów. 

2. Konkurencje nawiązujące do pływania: 

a) Skok na "bombę" i przepłynięcie 25 m. na plecach 

b) 25 m. w dowolny sposób na "oponie" pływackiej 

c) Sztafeta 2x25 m. stylem dowolnym dziewczyna plus chłopak 

d) 25 m. nogami na brzuchu z deską 

e) Zjazd rurą na czas 

 

VI Klasyfikacja: 

1.  Na podstawie wyników końcowych każdego etapu, zostanie ustalona klasyfikacja 

generalna uczestników. 

2. Członkowie grupy, która uzyskała najlepszy rezultat w danej konkurencji otrzymuje 

maksymalną liczbę punktów (10). Przepis stosuje się odpowiednio do pozostałych 

uczestników, tj.: członkowie grupy, która uzyskała drugi rezultat- 9 pkt., członkowie grupy, 

która uzyskała trzeci rezultat-8 pkt. itp.  

3. Do klasyfikacji generalnej wliczać się będą wszystkie wyniki, które zostały osiągnięte 

w poszczególnych etapach: lekkoatletyka, koszykówka, pływanie. 

4. Tabela punktów dla poszczególnych konkurencji:  
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Lekkoatletyka: 

Wynik  
Miejsce 

grupy  
Przyznane punkty dla zawodników 

  1 10 

  2 9 

  3 8 

  4 7 

  5 6 

  6 5 

  7 4 

  8 3 

  9 2 

  10 1 

 

Koszykówka: 

Wynik  
Miejsce 

grupy  
Przyznane punkty dla zawodników 

  1 10 

  2 9 

  3 8 

  4 7 

  5 6 

  6 5 

  7 4 

  8 3 

  9 2 

  10 1 
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Pływanie:  

Wynik  
Miejsce  

grupy 
Przyznane punkty dla zawodników 

  1 10 

  2 9 

  3 8 

  4 7 

  5 6 

  6 5 

  7 4 

  8 3 

  9 2 

  10 1 

 

5. W przypadku sklasyfikowania kilku uczestników na tych samych pozycjach, przyznaje się 

miejsca ex aequo.  

V. Patronaty wydarzenia 

Patronat Sportowy: 

a) Sofia Ennaoui- lekkoatletyka, 

b) Małgorzata Hołub- Kowalik- lekkoatletyka, 

c) Paulina Guba- lekkoatletyka, 

d) Malwina Kopron- lekkoatletyka, 

e) Karolina Kołeczek- lekkoatletyka, 

f) Daria Zabawska- lekkoatletyka, 

g) Konrad Czerniak- pływanie, 

h) Sportowa Akademia Konrada Czerniaka-pływanie 

i) Drużyna Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin- koszykówka,  

 

VI. Harmonogram wydarzenia 

Harmonogram wydarzenia będzie publikowany bezpośrednio przed każdym etapem na stronie 

internetowej www.azs.umcs.pl oraz w mediach Klubu. 
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VII. Postanowienia końcowe 

1. Podczas trwania całości wydarzenia Organizator zapewnia opiekę medyczną dla 

wszystkich uczestników. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione. 

3. Wydarzenie może zostać odwołane przez Organizatora bez podania przyczyn. 

4. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do 

czasu startu Wydarzenia. 

5. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora. 

6. Wzięcie udziału w Wydarzeniu stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym 

regulaminem. 

7. Koordynatorem głównym zawodów jest Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin 

a) Koordynator ds. organizacyjnych: Dominik Małys (d.malys@azs.umcs.pl). 

b) koordynator ds. konkurencji lekkoatletycznych: dr Maciej Tarnowski 

(m.tarnowski@azs.umcs.pl). 

c) Koordynator ds. konkurencji koszykarskich: Marek Lebiedziński 

(m.lebiedzinski@azs.umcs.pl). 

d) Koordynator ds. konkurencji pływackich: Gabriela Czerniak 

(gabi.czerniak@gmail.com) 

VIII. Postanowienia RODO 

1. Administratorem danych osobowych jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku 

Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Langiewicza 22, 20-032 

Lublin. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowej organizacji wydarzenia "Liga 

Mistrzów AZS". Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach informacyjno-

marketingowych, o ile Korzystający wyrazi na to zgodę. Zgoda ta może być odwołana w 

każdym czasie. 

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich 

poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania bądź przenoszenia danych, jak 

również prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), oraz 

wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu realizacji 
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określonych powyżej uprawnień Uczestnik zobowiązany jest do złożenia stosownego 

wniosku drogą mailową na adres biuro@azs.umcs.pl 

4. Dane osobowe przechowywane są przez okres: 

a) W celu prawidłowej  prawidłowej organizacji wydarzenia "Liga Mistrzów AZS" – do 

momentu zakończenia wydarzenia lub do momentu zgłoszenia przez Uczestnika sprzeciwu. 

b)  W celach informacyjno-marketingowych, na podstawie zgody udzielonej przez 

Uczestnika– do momentu wycofania tej zgody. 

5. Klub nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnemu podmiotowi bez 

wyraźnej zgody Uczestnika, o ile konieczność udostępnienia nie wynika z przepisu prawa lub 

decyzji upoważnionego organu. Klub nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. Uczestnikowi przysługuje wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Wzór klasyfikacji generalnej. 

2. Zgłoszenie uczestnika wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Oświadczenie zdrowia ( Covid-19). 
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Załącznik nr 1: 

Wzór klasyfikacji generalnej: 

  Klasyfikacja Generalna  

L.P. Imię nazwisko  uczestnika Uzyskana liczba pkt miejsce 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

…    
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Załącznik nr 2 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Imię i nazwisko uczestnika zawodów 

…………………………………………………………………………………………………... 

Data urodzenia uczestnika zawodów  

...................................................................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania 

…………………………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy, adres e-mail 

………………………………………………………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW 

 Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych 

organizowanych przez Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin. pod nazwą „Liga Mistrzów AZS  ”, oraz że startuję 

w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję jego zapisy. 

Data i podpis:.………………………………………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie "Ligi Mistrzów 

AZS". Zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także do wycofania zgody na przetwarzanie. 

Data i podpis:.………………………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .............................................................................. 

w zawodach „Liga Mistrzów AZS” organizowanych przez Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin. 

 …………………………………………………………………  

Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna i data  
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 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE COVID-19 

Ja niżej podpisana(y), w związku z chęcią udziału w wydarzeniu Liga Mistrzów AZS 2020/2021, 

mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii1, oświadczam, co następuje: 

• jestem osobą zdrową, u której nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby 

zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19 wywołanej działaniem koronawirusa SARS-

CoV-2, 

• w ostatnich 14 dniach przed datą rozpoczęcia zawodów nie przebywałam(łem) na kwarantannie, a 

także nie miałam(łem) świadomego kontaktu i nie zamieszkiwałam(łem) z osobą przebywającą na 

kwarantannie niezależnie od formy tej kwarantanny, 

• w ostatnich 14 dniach przed datą rozpoczęcia zawodów nie miałam(łem) świadomego kontaktu z 

osobą zakażoną koronowirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19, 

• mam pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronowirusem 

SARS-CoV-2 oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19, 

• zobowiązuję się do zapewnienia we własnym zakresie i używania środków ochrony osobistej 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, dezynfekowania dłoni, przestrzegania 

zasad ustalonych przez organizatora oraz dbania o siebie i innych uczestników zawodów, 

• zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania organizatorów o objawach chorobowych 

sugerujących występowanie choroby zakaźnej i poddania się wszystkim decyzjom z tego 

wynikającym- w tym dotyczącym wycofania z zawodów. 

Imię i nazwisko*………………………………………………………………………………………… 

Szkoła*…………………………………………………………………………………………………... 

Data* …………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu*…………………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis* ………………………………………………………………………………………... 

* w przypadku uczestnika niepełnoletniego podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

Podstawą pobierania powyższych danych jest wprowadzenie w kraju stanu epidemii i specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz RODO 

art.9 ust.2 lit.i: "przetwarzanie [danych wrażliwych] jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich 

jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej 

oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne 

środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową". 

Dane będą przechowywane przez okres roku od momentu pobrania, a następnie zostaną zniszczo 

 
1 W rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późniejszymi zmianami). 
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