
 

 

 

INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI AZS 

Regulamin Ogólny 

 

I. CEL  

1. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport oraz działalność w Akademickim 

Związku Sportowym.  

2. Przegląd pracy sportowo - wychowawczej i organizacyjnej Klubów AZS. 

3. Sprawdzian poziomu sportowego, wyłonienie Integracyjnego Mistrza Polski AZS w 

poszczególnych dyscyplinach sportowych.  

4. Popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku osób z 

niepełnosprawnościami. 

5. Zapoznanie i wdrożenie paraolimpijskich dyscyplin sportu.   

6. Integracja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport.  

7. Promowanie logo, nazwy i barw uczelni oraz Akademickiego Związku Sportowego. 

8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i 

nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się. 

9. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.  

10. Upowszechnianie i propagowanie sportu osób z niepełnosprawnościami. 

11. Popularyzacja aktywnego wypoczynku, wśród osób z niepełnosprawnościami. 

 

II. ZASADY ORGANIZACJI  

1. W Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby z różnymi 

schorzeniami (posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza 

orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), spełniające wymogi 

określone w pkt. III, zrzeszeni w Akademickim Związku Sportowym.  

2. Składanie protestów, odwołań i skarg jest w gestii Klubu AZS działającego w danej uczelni.   

3. W przypadku, gdy uczelnia ma oddziały terenowe (filie, wydziały zamiejscowe i inne), w 

których powołany jest odrębny Klub AZS, to uczestnicy reprezentują dany oddział terenowy 

(filię, wydział zamiejscowy i inne) oraz działający w nim Klub AZS.  

4. Koordynatorem Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS (IMP AZS) jest Akademicki Związek 

Sportowy mieszczący się przy ulicy Kredytowej 1a w Warszawie.  

5. Mistrzostwa przeprowadzone są zgodnie z niniejszym Regulaminem, Regulaminami 

Technicznymi poszczególnych dyscyplin sportu oraz w oparciu o przepisy poszczególnych 

Polskich Związków Sportowych.  

6. Organizację zawodów w ramach Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS przyznaje Akademicki 

Związek Sportowy. 

7. Regulaminy poszczególnych obozów i rozgrywek muszą być tożsame z regulaminem ogólnym. 

W przypadku istotnych rozbieżności, dokumentem wyższej wagi jest Regulamin Ogólny 

Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS.  

 

 



 

 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. W Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS mogą uczestniczyć osoby, spełniające poniższe 

warunki:  

a) osiągnęły pełnoletność przed dniem rozpoczęcia zawodów, 

b) są członkami Akademickiego Związku Sportowego, 

c) posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika 

ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów.  

2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w IMP AZS jest:  

a) wypełnienie zgłoszenia poprzez elektroniczny system zgłoszeń, dostępny na stronie 

www.imp.azs.pl  

b) wypełnienie certyfikatu przynależności klubowej według wzoru umieszczonego na 

stronie www.imp.azs.pl i dostarczenie dokumentu do organizatora w dniu rozpoczęcia 

zawodów. 

c) dostarczenia kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 

lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów do 

organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów. 

3. Zawodnik/zawodniczka w danej dyscyplinie może reprezentować barwy tylko jednego Klubu 

AZS. 

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

Sportowego.  

5. Zabroniony jest start w IMP AZS w strojach sportowych z barwami innego niż AZS klubu 

sportowego. Zawodnicy i zawodniczki w strojach sportowych z barwami innego niż AZS klubu 

sportowego nie zostaną dopuszczeni do startu w IMP AZS.  

 

IV. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA  

1. Zapewnienie obiektów sportowych wraz z zapleczem sanitarnym potrzebnym do 

przeprowadzenia zawodów dla osób z niepełnosprawnością.  

2. Zapewnienie obsługi sędziowskiej i obsługi medycznej.  

3. Przygotowanie oferty zakwaterowania i wyżywienia dla przyjezdnych.  

4. Zweryfikowanie przedłożonej przez uczestników dokumentacji przed zawodami.  

5. Stworzenie terminarza oraz komunikatu organizacyjnego zawodów.  

6. Dbałość o poprawne przeprowadzenie zawodów.  

7. Zapewnienie medali oraz pucharów/statuetek za pierwsze trzy miejsca dla uczestników IMP 

AZS.  

8. Promowanie Akademickiego Związku Sportowego poprzez: umieszczenie w wydawnictwach, 

materiałach informacyjnych (plakaty, zawiadomienia, komunikaty, zaproszenia, strona www) 

poprzedzających organizację obozu lub zawodów, informacji o AZS i gryf AZS, udekorowanie 

flagami AZS, banerami z napisem „Akademicki Związek Sportowy” i inną symboliką AZS 

wszystkich obiektów sportowych, w których organizowane jest wydarzenie.  

9. Promowanie IMP AZS oraz oficjalnych sponsorów i patronów. 

10. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w aktualnie obowiązujących przepisach 

prawa.  

11. Zawarcie ubezpieczenia OC związanego z organizacją danych zawodów.  

http://www.imp.azs.pl/
http://www.imp.azs.pl/


 

 

 

V. ZASADY FINANSOWANIA  

1. Kluby AZS/uczelnie ze swego budżetu pokrywają koszty przejazdu, wyżywienia i 

zakwaterowania (jeżeli danej osobie nie przysługuje dofinansowanie).  

2. Organizator IMP AZS pokrywa koszty związane z organizacją.  

  

VI. ODWOŁANIA I PROTESTY  

1. W trakcie weryfikacji oraz wydarzeń sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje 

Organizator, Sędziowie i Koordynator.  

2. Od w/w decyzji obowiązuje możliwość odwołania do Koordynatora w terminie 7 dni od 

zakończenia zawodów (decyduje data wpłynięcia do Biura AZS). 

3. Odwołujący się jest zobowiązany do dokładnego wskazania w odwołaniu punktu regulaminu, 

który został naruszony. W przypadku braku powyższego wskazania protest zostanie odrzucony.  

4. Od decyzji Koordynatora odwołanie nie przysługuje.  

5. Decyzje w sprawach sportowych nieujętych niniejszym regulaminem wydaje 

Sędzia/Organizator w porozumieniu z Koordynatorem.  

 

VII. DOPING/NARKOTYKI/ALKOHOL  

1. Zakazane jest stosowanie dopingu (środków dopingujących) zgodnie z przepisami polskich 

związków sportowych.  

2. Wprowadza się zakaz spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków uznanych przez 

prawo za niedozwolone. Zakaz dotyczy wszystkich uczestników IMP AZS (zawodnicy i 

zawodniczki, trenerzy, kierownicy ekip, organizatorzy, sędziowie i inni) w czasie zajęć 

sportowych i zawodów, weryfikacji i odprawy technicznej.  

3. Na wniosek Organizatora uczestnicy IMP AZS muszą wyrazić zgodę na badania antydopingowe, 

badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, narkotyków lub innych środków 

uznanych przez prawo za niedozwolone. Badanie następuje na urządzeniu/teście 

dostarczonym przez organizatora. Odmowa zgody na badania równoznaczna jest z 

pozytywnym wynikiem badania.  

4. Uczestnik IMP AZS, u którego zostanie wykryte stosowanie dopingu, bycie pod wpływem 

alkoholu (stan nietrzeźwości - powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), 

narkotyków lub innych środków uznanych przez prawo za niedozwolone, zostaje uznany za 

nieuprawnionego do uczestnictwa. W stosunku do niego zostaną zastosowane następujące 

sankcje:  

a) mecze (starty w rozgrywkach) zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika 

(lub indywidualny walkower/anulowanie), 

b) wykluczenie z obozu bądź rozgrywek i zakaz startu w kolejnej edycji IMP AZS,  

c) podanie do ogólnej wiadomości faktu naruszenia regulaminu ogólnego IMP AZS, a w 

szczególności przesłanie tej informacji do władz uczelni,  

d) obciążenie kosztami ww. badań.  

 

 



 

 

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE  

a) AZS zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów ujętych w Regulaminie 

Ogólnym IMP AZS oraz w Regulaminach Technicznych poszczególnych dyscyplin. 

b) O sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z 

koordynatorem IMP AZS. 

c) Warunkiem udziału w obozie i zawodach w trakcie trwania stanu epidemii jest złożenie u 

organizatora oświadczenia według wzoru dostępnego na stronie www.imp.azs.pl. Obowiązek 

ten dotyczy wszystkich osób biorących udział w wydarzeniu (zawodnicy, trenerzy, kierownicy, 

kierowcy, osoby towarzyszące, itd.) 

d) Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną i zagrożenie w postaci niedokończenia 

wydarzenia Koordynator w porozumieniu z Organizatorem mogą podjąć decyzję o 

przyspieszeniu imprezy sportowej i zmianach czasowych w organizowaniu poszczególnych 

zajęć/turniejów lub odwołaniu wydarzenia. 

e) Załącznik do regulaminu stanowią wytyczne dla uczestników. 


