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 KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Regulamin sekcji Lekkiej Atletyki AZS UMCS Lublin na rok 2023 

 
1. Każdy z członków sekcji LA KU AZS UMCS Lublin (zawodnik, trener itd.) ma 

obowiązek posiadać ważną legitymację AZS, która jest jednocześnie ubezpieczeniem 

(minimum wariant Standard). Brak legitymacji powoduje wstrzymanie świadczeń 

(zawodnik , trener). Terminem do przedłużenia członkostwa/wyrobienia legitymacji jest 

31.10 każdego roku.  

2. Każdy z członków sekcji LA KU AZS UMCS Lublin (zawodnik, trener itd.) jest 

zobowiązany do godnego reprezentowania barw KU AZS UMCS Lublin. 

3. Każdy zawodnik sekcji LA KU AZS UMCS Lublin ma obowiązek posiadać ważną kartę 

zdrowia. 

4. Każdy trener sekcji LA KU AZS UMCS Lublin ma obowiązek posiadać ważną licencję 

PZLA. 

5. Każdy trener jest odpowiedzialny za sprzęt sportowy używany podczas treningów. 

6. Podczas treningów zawodnik sekcji LA AZS UMCS Lublin (zwłaszcza niepełnoletni) nie 

może przebywać bez opieki trenera grupy lub innego trenera na obiektach sportowych,  

z których korzysta sekcja LA KU AZS UMCS Lublin. Osobą odpowiedzialną za 

zawodnika podczas treningów jest zawsze trener przypisany do zawodnika. Na obiektach 

sportowych obowiązuję regulaminy danego miejsca jak i godziny, na których sekcja 

może prowadzić zajęcia. Miejsca i godziny zajęć treningowych są przedstawiane zawsze 

na początku każdego roku kalendarzowego.  

7. Składka członkowska dla wszystkich zawodników wynosi 250,00 zł rocznie i musi być 

zapłacona do końca lutego bieżącego roku (brak opłaty jest równoznacznym  

z niewykupieniem licencji PZLA przez KU AZS UMCS Lublin). Po tym okresie składka 

członkowska wynosi 350,00 zł. 

8. Zawodnikom objętych finansowaniem w ramach Programu ACSS Lublin nie przysługują 

zwroty za obuwie sportowe (treningowe i startowe).  

Pozostałym zawodnikom, Klub zapewni zwrot finansowy po spełnieniu następujących 

warunków/osiągnięć: 

 Junior (nie będący jeszcze w ACSS) 

– I klasa sportowa – 600,00 zł 

– II klasa sportowa lub finalista MPJ (miejsca 1-8) – 400,00 zł 

 Junior młodszy i młodzik 

– I klasa sportowa 600,00 zł 

– II klasa sportowa lub finalista OOM/MPM (miejsca 1-8) - 400 zł 
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 Młodzik 

– III klasa sportowa – 400 zł 

Ustala się limit zakupów na 2 pary  butów (startowe + treningowe) do łącznej kwoty 

podanej w punktach powyżej. Zwrot finansowy jest naliczany na podstawie klasy 

sportowej uzyskanej w poprzednim sezonie. 

9. Kierownictwo Sekcji LA KU AZS UMCS Lublin (na podstawie przyznanych dotacji) 

ustala corocznie kwotę, która zostanie przeznaczona na zabiegi lekarskie, odnowę 

biologiczną, badania medyczne (poza zaświadczeniami lekarskimi – obowiązkowymi 

kartami zdrowia) w/w kwota będzie dostępna dla następującej grupy zawodników (bez 

zawodników zakwalifikowanych do ACSS Lublin): 

 Młodzieżowiec - I klasa i wyżej  

 Junior - II klasa sportowa i wyżej 

 Junior młodszy i młodzicy – III klasa sportowa i wyżej 

Sprawa skierowania na zabiegi lekarskie/odnowę biologiczną/badania medyczne musi być 

każdorazowo uzgadniana z kierownikiem sekcji lub koordynatorem sekcji. 

10. Wyjazdy na zawody sportowe poza województwo lubelskie przysługują wyłącznie 

zawodnikom od II klasy sportowej i wyżej (nie dotyczy imprez mistrzowskich rangi 

ogólnopolskiej). 

11. Udział w imprezach rangi mistrzowskiej na koszt Klubu przysługuje wyłącznie 

zawodnikom, którzy uzyskali klubowe minima kwalifikacyjne lub zostali zakwalifikowani 

do zawodów decyzją PZLA najpóźniej do 10 dni przed właściwymi zawodami. Ustala się 

następujące klubowe  minima kwalifikacyjne: 

 Halowe Mistrzostwa Polski (wg właściwych kategorii wiekowych) – PZLA minimum 

A lub 8 miejsce na listach rankingowych/wynikowych PZLA 

 PZLA Mistrzostwa Polski (wg właściwych kategorii wiekowych) – PZLA minimum A 

lub 12 miejsce na listach rankingowych/wynikowych PZLA 

12. Władze Klubu KU AZS UMCS Lublin (za zastrzeżeniem w/w punktów regulaminu) 

zagwarantują zawodnikom następujące rzeczy: 

 wykupienie licencji PZLA na dany rok/sezon 

 bezpłatny przejazd na mityngi lekkoatletyczne rozgrywane w województwie lubelskim 

lub w promieniu 150 km od Lublina 

 bezpłatne przejazdy na zawody mistrzowskie (wyłącznie transport zbiorowy) 

 bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów mistrzowskich dla 

zawodników spełniających kryteria regulaminu sekcji LA KU AZS UMCS Lublin 

 stroje reprezentacyjne (m.in. strój startowy, bluza klubowa, koszulka wizytowa, 

koszulka rozgrzewkowa) podczas udziału w zawodach mistrzowskich: MPS, MMP, 

MPJ, OOM, MPM, Finał Ligi Seniorów, HMPJ, HMPS 

 opiekę trenerską 
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 dostęp do obiektów sportowych 

 badania lekarskie 

13. Podczas zawodów sportowych zawodnicy mają obowiązek reprezentowania KU AZS 

UMCS Lublin w oficjalnych klubowych strojach sportowych tj.: koszulka startowa 

zielona, czarne spodenki i koszulka rozgrzewkowa AZS UMCS Lublin.  

14. Zawodnik lub trener sekcji LA AZS UMCS Lublin, który dopuści się niewłaściwego 

zachowania podczas udziału: w treningu, w obozie sportowym lub w zawodach 

sportowych może zostać zawieszony w prawach członka sekcji LA AZS UMCS Lublin 

(zgodnie ze statutem KU AZS UMCS Lublin) oraz utraci wszelkie świadczenia z tytułu 

zawartych/podpisanych porozumień/umów z KU AZS UMCS Lublin, a także 

członkostwa w sekcji LA AZS UMCS Lublin. 

15. Założenia dotyczące dofinansowania udziału zawodników sekcji LA KU AZS UMCS 

Lublin w zgrupowaniach sportowych: 

 Klub finansuje tylko i wyłącznie obozy, które są bezpośrednio formą przygotowania 

do zawodów, inna forma nie jest pokrywana z budżetu klubu. Obozy, jak i ewentualne 

finansowanie muszą być zaakceptowane przez kierownictwo klubu.  

 Ustala się następujące proporcje procentowe w finansowaniu udziału w zgrupowaniu 

zawodników w zależności od posiadanej klasy sportowej – przy założeniu, że stawka  

za tzw. 1-osobodzień wynosi 200,00 zł. W/w proporcje/założenia zawarte są w tabeli 

poniżej: 

 

        Kat.          

 wiek 

Kl.       

sportowa 

Młodzik Junior młodszy Junior Senior/ 

młodzieżowiec 

Zawodnik Klub Zawodnik Klub Zawodnik Klub Zawodnik Klub 

Bez klasy 100 0 100 0 100 0 100 0 

V   kl 100 0 100 0 100 0 100 0 

IV kl 80 20 90 10 100 0 100 0 

III kl 50 50 60 40 80 20 100 0 

II  kl 50 50 30 70 50 50 100 0 

I   kl 50 50 0 100 0 100 25 75 
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 Wyżej wymienione wskaźniki finansowe nie dotyczą seniorów, młodzieżowców, 

juniorów i juniorów młodszych powołanych na zgrupowania KN, KN – B, KW – 

LOZLA. Klub nie dopłaca do obozów organizowanych przez PZLA. 

 

 Wyżej wymienione wskaźniki nalicza się na podstawie klasy sportowej uzyskanej  

w poprzednim sezonie. 

 

 Ustala się zwrot kosztów podróży dla zawodnika, który został powołany na 

zgrupowania sportowe KN (przejazd pociągiem – bilety ulgowe II klasa IC wg. 

obowiązujących przepisów; pozostała komunikacja publiczna BUS, PKS – bilety 

ulgowe wg. obowiązujących przepisów).  

Zwrot kosztów nastąpi po przedstawieniu zakupionych biletów na podróż środkami 

komunikacji publicznej. 
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