
 

Regulamin 

„Pucharu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

dla najlepszego sportowego instytutu”. 

 

I. Cele rywalizacji o „Puchar Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu”:  

 

1. Wyłonienie instytutu, który zostanie sportowym mistrzem PWSZ w  Elblągu. 

2. Celem rozgrywek jest wyłonienie drużyny – mistrza PWSZ w Elblągu, w piłce nożnej na hali,  

siatkówce, koszykówce, streetball i badmintonie spośród wszystkich instytutów PWSZ w Elblągu 

3. Celem zawodów indywidualnych jest wyłonienie zawodników – mistrzów PWSZ w Elblągu  

w maratonie biegowym i strzelaniu z broni pneumatycznej. 

4. Integracja oraz aktywizacja sportowa środowiska akademickiego połączona z promocją zdrowego 

stylu życia.  

 

II. Jednostki prowadzące  

 

1. Puchar prowadzi; 

a. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Elblągu (dalej Klub)   

b. Zakład Wychowania Fizycznego PWSZ w Elblągu (dalej Zakład). 

 

III. Zgłaszanie drużyn do rozgrywek drużynowych 

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

a. uczestnik – student, nauczyciel akademicki, pracownik dziekanatu, 

b. pracownik – nauczyciel akademicki, pracownika dziekanatu. 

2. W Pucharze biorą udział reprezentacje instytutów PWSZ w Elblągu. Każdy instytut może zgłosić 

jedną drużynę (badminton - 2) składającą się tylko ze studentów, pracowników danego instytutu. 

3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie Karty Zgłoszeniowej znajdującej się na stronie 

internetowej Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu. 

4. Student, pracownik może reprezentować instytut w kilku rozgrywkach sportowych. 

5. Uczestnik imprez sportowo-rekreacyjnych musi posiadać ubezpieczenie od NNW.  

 

IV. Harmonogram imprez sportowych wchodzących do punktacji Pucharu PWSZ w Elblągu. 

 

Listopad 2017 

 

1. Rozgrywki w piłkę siatkową: 

a/ drużyna koedukacyjna maksymalnie 12 osobowa,  

b/ podczas rozgrywanego meczu na boisku musi obowiązkowo grać zawodniczka 



 

2. Strategiczne gry planszowe: 23.XI – zawody indywidualne 

3. Rajdy turystyczne dla studentów: 18.XI, 25/26.XI  

4. Rajd dla pracowników PWSZ w Elblągu : 11.XI 

 

Grudzień 2017 

 

1. Rozgrywki w piłkę koszykową: 

a. drużyna koedukacyjna maksymalnie 10 osobowa,  

b. podczas rozgrywanego meczu na boisku musi obowiązkowo grać zawodniczka 

2. Strategiczne gry planszowe: 14.XII – zawody indywidualne 

3. Rajdy turystyczne dla studentów: 9.XII, 16.XII 

4. Rajd pracowników PWSZ w Elblągu : 2.XII 

 

Styczeń 2018 

 

1. Strategiczne gry planszowe: 11.I. –  zawody indywidualne 

2. Rajdy turystyczne dla studentów: 13.I, 20.I. 

3. Maraton Fitness XX – Lecia PWSZ w Elblągu: 20.01 – dla studentów i pracowników, młodzieży 

szkół elbląskich oraz elblążan - impreza otwarta, punktacja dla instytutu za udział  

w Maratonie. 

4. Rajd pracowników PWSZ w Elblągu : 27.I. 

 

Marzec 2018 

 

1. Rozgrywki w badmintona: 

a/ drużyna koedukacyjna 2-osobowa, instytut może wystawić po 2 drużyny; 

2. Strategiczne gry planszowe: 15.III –  zawody indywidualne 

3. Rajdy turystyczne dla studentów: 10.III, 17/18.III 

4. Rajd dla pracowników PWSZ w Elblągu: 3.III 

 

Kwiecień 2018 

 

1. Rozgrywki w piłkę nożną halową mężczyzn: 

a/ drużyna maksymalnie 10 osobowa,  

2. „Strzał w Dwudziestkę” – Otwarte Mistrzostwa PWSZ w Strzelaniu Pneumatycznym: 

a/  zawody indywidualne, maksymalnie 8 osób z każdego instytutu  

3. Strategiczne gry planszowe: 12.IV –  zawody indywidualne 

4. Rajdy turystycznej dla studentów: 14.IV, 21.IV 

5. Rajd dla pracowników PWSZ w Elblągu: 7.IV 



 

Maj 2018 

 

1. Rozgrywki w streetball (drużyny 3 osobowe): 

a/ drużyna koedukacyjna maksymalnie 5 osobowa,  

b/ podczas rozgrywanego meczu na boisku musi obowiązkowo grać zawodniczka 

2. „Maraton biegowy ”  (20 km)  z okazji XX – Lecia PWSZ w Elblągu; impreza otwarta 

3. „Akademicki rajd rowerowy ulicami Elbląga” –  udział indywidualny 

4. Zawody na orientację po Starym Mieście dla nauczycieli akademickich PWSZ w Elblągu 

a/drużyny 2-osobowe  

5. Strategiczne gry planszowe: 10.V –  zawody indywidualne 

6. Rajdy turystycznej dla studentów: 19.V, 26.V 

7. Rajd dla pracowników PWSZ w Elblągu: 12.V 

 

IV. Punktacja  

 

Za udział w każdej imprezie sportowo-rekreacyjnej wyszczególnionej w pkt. III  uczestnik, drużyna 

otrzyma określoną Regulaminem ilość punktów, których suma wyłoni zwycięzcę PUCHARU oraz dalsze 

miejsca poszczególnych instytutów. 

 

Punktacja za udział i miejsca w imprezach sportowo-rekreacyjnych w: 

 

1. Rozgrywkach piłki siatkowej, koszykowej, streetballu: 

a. za udział drużyny – 10pkt 

b. I miejsce - 40pkt, II miejsce - 30pkt, III miejsce - 20pkt, IV miejsce - 10pkt 

c. zawodnik - 1pkt, zawodniczka - 2pkt, nauczyciel akademicki - 3pkt 

2. Rozgrywkach piłki nożnej mężczyzn: 

a. za udział drużyny – 10pkt 

b. I miejsce - 40pkt, II miejsce - 30pkt, III miejsce - 20pkt, IV miejsce - 10pkt 

c. zawodnik - 1pkt, nauczyciel akademicki - 3pkt 

3. Rozgrywkach w badmintonie: 

a. za udział drużyny – 10pkt 

b. I miejsce - 40pkt, II miejsce - 35pkt, III miejsce - 30pkt, IV miejsce - 25pkt, 

V miejsce - 20pkt, VI miejsce - 15pkt, VII miejsce - 10pkt, VIII miejsce - 5pkt 

c. zawodnik - 1pkt, zawodniczka - 2pkt, nauczyciel akademicki - 3pkt 

 



4. Strategicznych grach planszowych, rajdach turystycznych, rajdach pracowników  PWSZ  

w Elblągu, maratonie fitness, maratonie biegowym, akademickim rajdzie rowerowym, zawodach 

strzeleckich i innych indywidualnych imprezach sportowo - rekreacyjnych 

a. zawodniczka - 1pkt, zawodnik - 1pkt, nauczyciel akademicki - 3pkt 

b. punktacji nie podlegają studenci, którzy uczestniczą w rajdach w ramach zajęć 

wychowania  fizycznego. 

5. Maratonie pływackim: 

a. każdy uczestnik – 5pkt 

 

V. Informacje dodatkowe dotyczące punktacji i regulaminu 

 

1. Nauczyciele wychowania fizycznego nie biorą udziału w rywalizacji sportowo-rekreacyjnej, 

prowadzonej w ramach „Pucharu PWSZ w Elblągu”. 

2. Szczegółowe regulaminy poszczególnych rozgrywek i imprez sportowo-rekreacyjnych dostępne 

będą na stronie internetowej KU AZS PWSZ w Elblągu. 

3. Terminy rozgrywek i imprez sportowo-rekreacyjnych podawane będą systematycznie na stronie 

KU AZS PWSZ w Elblągu oraz przesyłane do dziekanatów najpóźniej na dwa tygodnie przed ich 

rozpoczęciem. 

4. Informacje o rajdach studenckich podawane będą tydzień przed imprezą na stronie Sekcji 

Turystycznej (turystyka.pwsz.elblag.pl) a także na stronie PWSZ w Elblągu w  zakładce AZS  

i na Facebook PWSZ w Elblągu 

5. Informacje o rajdach pracowników przesyłane będą uczelnianą pocztą elektroniczną. 

 

V. Nagroda główna 

 

1. Nagrodą główną w Rozgrywkach jest Puchar przechodni, ufundowany przez Rektora Państwowej  

    Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

2. Puchar wystawiany jest w instytucie, który wygrał Rozgrywki, do wyłonienia zwycięzcy  

    następnej edycji Rozgrywek, zgodnie z Regulaminem Rozgrywek o Puchar PWSZ w Elblągu. 

3. Instytut posiadający Puchar jest zobowiązany do zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz 

utrzymywania  w nienaruszonym stanie. 

4. Puchar jest zaprezentowany na otwarciu Rozgrywek a wręczony 9.06.2018r. na Święcie Sportu 

Akademickiego PWSZ w Elblągu w Nadbrzeżu. 

5. Puchar pozostaje bezterminowo w instytucie, który go zdobędzie trzy razy z rzędu. 

 

VI. Nagrody drużynowe 

1. Nagrodą za zwycięstwo drużyny w siatkówce, piłce nożnej, koszykówce, streetballu, badmintonie 

są puchary ze wskazaną dyscypliną, oraz zaznaczonym rokiem akademickim zdobycia pucharu. 

 



VII. Nagrody indywidualne 

1. Każdy zawodnik będący członkiem drużyny grającej w finale w piłce nożnej, koszykówce  

i siatkówce otrzymuje pamiątkowy medal ze wskazaniem zajętego miejsca. 

2. Każdy zawodnik uczestniczący w maratonie pływackim otrzymuje pamiątkowy button i dyplom . 

3. Każdy zawodnik biorący udział w finałach otrzymuje pamiątkowy gadżet. 

 

VIII. Sankcje Karne 

1. Drużyna nie przestrzegająca postanowień powyższego regulaminu zostanie wykluczona  

z Rozgrywek o Puchar PWSZ w Elblągu na podstawie decyzji Komisji. W przypadku 

wykluczenia drużyny pozostałe jej mecze zostaną rozstrzygnięte jako walkower na korzyść 

drużyny przeciwnej. 

2. W przypadku rażąco niesportowego zachowania lub niesportowego podejście do Pucharu Komisja 

składająca się z przedstawicieli Klubu i Zakładu WF na nadzwyczajnym posiedzeniu może podjąć 

decyzję o wykluczeniu drużyny. 

3. W przypadku gdy zawodnik biorący udział w meczu zostanie poddany weryfikacji tożsamości  

i nie będzie osobą, która jest wpisana w kartę zgłoszeń, drużyna przegrywa mecz walkowerem. 

Zawodnik ten nie może więcej brać udziału w meczach o Puchar, nawet w drużynie w której jest 

oficjalnie zapisany. 

4. Drużyna która przegra dwa razy mecz walkowerem, zostaje wykluczona z Rozgrywek. 

5. Osoby biorące udział w zawodach i wpisane w kartę zgłoszeń wyrażają zgodę na przetwarzanie 

ich danych osobowych dla celów zawodów. Administratorem danych osobowych jest 

Organizator. Osoby biorące udział w zawodach mają prawo dostępu do swoich danych i ich 

poprawienia lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne aby wziąć 

udział w zawodach. Dane osobowe zostaną usunięte po zawodach. 

X. Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie sytuacje i spory nie objętych regulaminem rozstrzyga Komisja Pucharu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzupełniania bądź zmiany zapisów w regulaminie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy uczestników oraz za rzeczy 

Uczestników pozostawiane w miejscach odbywających się imprez. 

XI. Opracowanie 

Niniejszy regulamin został opracowany przez: 

1. Klub Uczelniany AZS PWSZ w Elblągu  

2. Zakład Wychowania Fizycznego PWSZ w Elblągu  

 

Prezes Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu: mgr Henryka Szumna 

Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego: mgr Janusz Światkowski 


