
Białystok, dnia 01.04.2017 r. 
 
 

                                                                                 Kluby Uczelniane AZS 
                                        wg. Rozdzielnika 

 
 

KOMUNIKAT   ORGANIZACYJNY 
Podlaskiej  Akademickiej Ligi  Międzyuczelnianej  AZS 

w  Trójboju  Siłowym  
 
 
 
Organizator           Organizacja Środowiskowa AZS Białystok , Studium WFiS  Politechniki      
                                Białostockiej  i  Klub Uczelniany  AZS  PB 
 
Cel  zawodów         Popularyzacja trójboju siłowego w środowisku akademickim , praktyczny  
                                sprawdzian reprezentacji poszczególnych uczelni.  
 
Termin i miejsce    Zawody odbędą się w dniu  13 maja 2016r. (sobota)  
                                 w Klubie RIO ul. Antoniukowska  56   Lok. 035 
  
Program minutowy                                 
                                 -   godz.  8:30 – 10:00     weryfikacja i waga zawodników  

                                 -   godz.  11:30               oficjalne otwarcie zawodów 

            -   godz.  12.00      rozpoczęcie zawodów  I i II grupa 

                                  -   godz.  15:00                przerwa  obiadowa 

                                  -   godz.   16:00               kontynuacja  zawodów  III i IV  grupa 

                                  -   godz.   19:00               planowane zakończenie  zawodów,  

                                                                         dekoracja medalowa.             

Regulamin  zawodów: 
 
 I.    WARUNKI  UCZESTNICTWA 

    1.   W zawodach uczestniczyć mogą : 
 -  reprezentacje uczelni (aktualne legitymacje AZS) 

    2.    Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rywalizacji 10 zawodników oraz dwóch 
            rezerwowych  

    3.    Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki : 

 -  posiadać aktualną legitymację studencką i aktualną legitymację AZS 
 -  posiadać ważne badania lekarskie z klauzulą  „ Zdolny do zawodów w trójboju  
    siłowym ”; ostatecznie oświadczenie o treści, iż mój stan zdrowia pozwala mi na  
    udział w rywalizacji sportowej w trójboju siłowym. 
 
II.    SPOSÓB  RYWALIZACJI 

    1.   Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKF i TS 

    2.   Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona w kategoriach wagowych 

              59 kg,   66 kg,   74 kg,   83 kg,   93 kg,   105 kg,   120 kg,    +120 kg 



III.     KLASYFIKACJE 

           Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych. 
           Do klasyfikacji drużynowej będzie uwzględnionych 5 zawodników, którzy uzyskali     
           najlepsze wyniki w danej drużynie wg następującej punktacji : 

             I  miejsce     n + 1  pkt. 

           II  miejsce      n - 1  pkt.    

          III  miejsce      n - 2  pkt. 

          IV  miejsce      n - 3  pkt. 

             V  miejsce       n - 4  pkt. 

       gdzie „n” jest równe liczbie zawodników startującej w najliczniejszej kategorii wagowej. 
       Zespół , który  uzyska  największą  liczbę  punktów  zostanie  zwycięzcą  w  punktacji  
       zespołowej. W przypadku  jednakowej ilości  punktów zdobytych  przez dwa lub więcej  
       zespoły  o kolejności  decydować  będzie  większa  ilość  pierwszych  miejsc,  następnie  
       drugich itd. 
 
Zgłoszenia     należy  przesłać  w terminie  do  28 kwietnia 2017r.  na  adres  organizatora : 
                  
                        Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej  
   ul. Wiejska 41 
  15-351 Białystok  
                      Mail: slaw1607@wp.pl 
 
IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

    1.  Komisja sędziowska powołuje Zarząd Środowiskowy AZS i Zarząd AZS Politechniki      
         Białostockiej. 

2. Wszystkie sprawy sporne rozstrzygać będzie przedstawiciel Zarządu Środowiskowego 
AZS oraz sędzia główny zawodów. 
 
Szczegółowe informacje:   WWW.facebook.com/Stowarzyszeniestrfamocy        

      
                                                                                  Ze sportowym pozdrowieniem  
 
        Prezes 

  KU  AZS  Politechniki  Białostockiej  
              dr hab.  inż.  Mirosław  Broniewicz 
 
Otrzymują : 

-  OŚ AZS w B-stoku 
-  KU AZS UM 
-  KU AZS UwB 
-  KU AZS WSAP 
-  KU AZS WSFiZ 
-  KU AZS WSWFiT 
-  KU AZS NKRRiWF 
-  KU AZS WSE 
-  KU AZS PWSZ w Suwalkach 
-  KU AZS WSIiZ w Łomzy  
-  a/a 

http://www.facebook.com/Stowarzyszeniestrfamocy
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