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AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

W KOSZYKÓWCE KOBIET I MĘŻCZYZN 

2022/2023 

 

Komunikat nr 1 

 

I. Organizator 
Klub Uczelniany Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

dr Piotr Lesiakowski, tel. 691629659, E-mail: lesiakowskipiotr@gmail.com 

 
II. Program i system rozgrywek 

1. Rozgrywki AMWZ w koszykówce kobiet i mężczyzn zostaną rozegrane system ligowym z 

rundą zasadniczą (wg tabeli Bergera – mecz i rewanż), rundą play off (półfinały – mecz i 

rewanż) oraz fazą finałową (mecz o 1 i 3 miejsce).  

 

I. Uczestnictwo 

1. Zgodnie z regulaminem ogólnym AMWZ. 

2. W meczu może uczestniczyć 12 zawodników/studentów danej uczelni. 

3. Uczestnicy rozgrywek:  

✓ Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM) 

✓ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) 

✓ Uniwersytet Szczeciński (US) 

✓ Politechnika Morska (PM) 

4. Uczestnictwo tylko z aktualną legitymacją AZS. 

 

II. Przepisy gry 

1. Zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZKosz. 

2. Dopuszcza się zmodyfikowanie przepisów związanych z czasem trwania meczu (np. 

zatrzymywanie czasów na auty lub rzuty osobiste itp.) w przypadku wspólnych ustaleń 

trenerów obu drużyn. 

 

III. Punktacja 

1. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa zespoły o kolejności 

decydują: 

✓ Wyniki bezpośrednich meczów między zainteresowanymi drużynami 

✓ Stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach między tymi drużynami 

✓ jeżeli liczba punktów oraz stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach 

pomiędzy tymi drużynami są wciąż takie same, klasyfikację ustala się na podstawie 
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stosunku koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach rozegranych 

przez obie drużyny 

✓ jeżeli więcej niż dwie drużyny uzyskają taką samą ilością punktów, stosuje się 

drugą klasyfikację, biorąc pod uwagę wyłącznie wyniki meczów rozegranych 

między zainteresowanymi drużynami. 

 

IV. Obowiązki gospodarza meczu 

1. Gospodarz meczu (podany jako pierwszy w terminarzu) zobowiązany jest do 

rozliczenia się z sędziami. Koszt jednego meczu: 

✓ mecz mężczyzn (wszystkie mecze) - 280 (brutto) 

✓ mecz kobiet (runda zasadnicza) – 185 (brutto) 

✓ mecz kobiet (runda play off i finały) – 230 (brutto) 

2. Po rozegranym meczu, w ciągu tygodnia należy rozliczyć się z delegacji sędziowskich 

oraz protokołu meczowego w Organizacji Środowiskowej AZS w Szczecinie, ul. 

Sikorskiego 31/32. 

3. Gospodarz zobowiązany jest do przesłania kompletnie wypełnionego protokołu 

meczowego w formie elektronicznej (sms lub mail) do organizatora rozgrywek. 

 

V. Uwagi końcowe 

1. W przypadku konieczności odwołania i przeniesienia meczu, trener zespołu 

wnioskującego zobowiązany jest do poinformowania trenera drużyny przeciwnej, 

sędziów oraz organizatora rozgrywek przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem 

meczu. Odwołanie meczu po tym terminie będzie skutkowało obciążeniem 

wnioskującego Klubu Uczelnianego AZS, opłatą sędziowską. 

2. W przypadku walkowera, koszt opłat sędziowskich ponosi Klub Uczelniany AZS 

drużyny, która ponosi odpowiedzialność za oddanie meczu walkowerem. 

3. Po zakończeniu rozgrywek nastąpi uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów oraz 

medali i nagród indywidualnych dla zawodników poszczególnych uczelni. 

4. Z uwagi na brak hali sportowej przystosowanej do rozgrywania meczów koszykówki, 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie wszystkie swoje mecze rozgrywa w hali 

sportowej przeciwnika. 

Załączniki: 

1. Terminarz Zachodniopomorskiej Ligi Międzyuczelnianej w koszykówce kobiet 2022/2023 

2. Terminarz Zachodniopomorskiej Ligi Międzyuczelnianej w koszykówce kobiet 2022/2023 

 

Organizator: 

 

dr Piotr Lesiakowski, KU AZS PUM 


