
 

 

 

INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI AZS 

W E-SPORCIE 

Komunikat organizacyjny #1 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS w E-sporcie, które 

odbędą się w dn. 15.10-17.10.2021 r. w Zabrzu. 

 

1. Organizator: Akademicki Związek Sportowy 
Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych (ESA, Esports Association) 

2. Patronat honorowy: Polski Komitet Paraolimpijski 

3. Termin: 15.10.2021 r.-17.10.2021 r. 

4. Zakwaterowanie i 
wyżywienie: 
 

Hotel Diament Zabrze *** 
3 Maja 122A, 41-800 Zabrze 
Pokoje 2-3 osobowe z łazienką, telewizorem i dostępem do internetu. 
Wyżywienie pełne od obiadu 15.10.2021 r. do obiadu 17.10.2021 r. 

5. Miejsce zawodów: Sala konferencyjna Hotelu Diament Zabrze. Na miejscu dostępne będą 
komputery, monitory oraz peryferia komputerowe. 

6. Gra: League of Legends (1 vs 1) 

7. Uczestnictwo: Prawo wzięcia udziału mają wszystkie osoby pełnoletnie spełniające 
wymagania opisane w Regulaminie Ogólnym Integracyjnych Mistrzostw Polski 
AZS. 

8. Zgłoszenia: Zgłoszenie należy wygenerować poprzez elektroniczny system zgłoszeń, na 
stronie www.imp.azs.pl w zakładce Zgłoszenie / E-sport do dnia 07.10.2021 r. 
do godz. 20:00. 

9. Uwagi techniczne: Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi posiadać własne konto League 
of Legends na serwerze Europe North&East (EUNE). Darmowe konto można 
stworzyć tutaj: https://signup.eune.leagueoflegends.com/pl/signup/index#/ 

10. Wymagane 
dokumenty: 

W pierwszym dniu zawodów uczestnik winien przedstawić organizatorowi 
komplet dokumentów (zgodnie z zapisami regulaminów): 

a) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza 
orzecznika ZUS lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów 

b) wypełniony i opieczętowany certyfikat przynależności klubowej, 
c) wypełnione oświadczenie COVID-19. 

11. Zasady 
finansowania: 

Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 
zakwalifikowanych zawodników. Uczestnicy na własny koszt przyjeżdżają na 
zawody. 

12. Osoby kontaktowe: dr Marta Dalecka – koordynator IMP AZS; e-mail: marta.dalecka@azs.pl  
Mariusz Klimowicz – e-mail: mariusz.klimowicz@esportsassociation.pl 

13. Zasady rozgrywania 
spotkań: 

Mecze rozgrywane są 1 vs. 1 na mapie Howling Abyss w trybie Blind Pick. 
Wygrywa zawodnik, który jako pierwszy spełni jeden z trzech celów gry: 

 zniszczy pierwszą wieżę wroga znajdującej się na linii,  

 lub 100 przeciwnych minionów, 

 lub uzyska 3 eliminacje na przeciwniku. 
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14. 

 
Transmisja: 

 
Mecze półfinałowe, o trzecie miejsce oraz wielki finał będą transmitowane na 
żywo z udziałem profesjonalnego komentatora, na profilu Facebook IMP AZS: 
https://www.facebook.com/IMPAZS. 

 
15. 

 
Inne: 

 
1. Przed dokonaniem zgłoszenia uczestnik winien zapoznać się z 

Regulaminem Ogólnym IMP AZS, Programem oraz Zaleceniami i 
Wytycznymi COVID-19. 

2. Mistrzostwa odbędą się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi COVID-19. Obsługa miejsca zakwaterowania, wyżywienia 
oraz zawodów ma prawo odmówić świadczenia usług osobom 
niestosującym się do zaleceń. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Mariusz Klimowicz 

Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych 

https://www.facebook.com/IMPAZS

