
 

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski AZS 

w podnoszeniu ciężarów 

Częstochowa, 15-17.06.2018 

 

Komunikat organizacyjny nr 1 

 

Cele zawodów : 

- popularyzacja    podnoszenia ciężarów w środowisku akademickim 

- wyłonienie mistrzów Polski AZS  w 2018 r. 

- konsultacja kadry akademickiej 

- etap kwalifikacji do kadry  na Akademickie Mistrzostwa Świata 

Termin i miejsce zawodów : 

- 15-17.06. 2018 r.    

- Uniwersytet Jana Długosza, 42-200 Częstochowa  ul. Armii Krajowej 13/15 

Organizatorzy zawodów : 

- Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu im. Jana  Długosza w Częstochowie  

- Zarząd Główny AZS  

Współorganiztorzy : 

- Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, 

- Urząd Miasta Częstochowy, 

- Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów , Polski Związek Podnoszenia Ciężarów 

Termin i forma zgłoszenia : 

- Ostatecznie zgłoszenie do dnia 8  czerwca 2018 r. (piątek) 

- Zgłoszenia należy dokonywać mejlowo na adres azs.ajd.czest@gmail.com wraz  z wpłatą 

wpisowego w wysokości 50 zł na konto  AZS AJD   65 1140 1889 0000 2433 9100 1002 

Uczestnictwo : 

W Mistrzostwach Polski AZS mogą uczestniczyć zawodnicy: 

•    Członkowie sekcji wyczynowych AZS zarejestrowani w systemie członkowskim AZS z opłaconymi 

składkami, zgłoszeni do zawodów przez kluby macierzyste, w tym także obcokrajowcy. 

•    Studenci, niezależnie od związkowej przynależności klubowej, zgłoszeni przez uczelnię lub 

działający w jej imieniu klub uczelniany AZS posiadający licencje PZPC, opłacone składki członkowskie 

AZS, ważne badania lekarskie i ubezpieczenie wykupione przez klub zgłaszający, indeks z wpisem za 

rok akademicki 2017/2018 lub Certyfikat Przynależności Akademickiej: 

druk do pobrania na stronie - www.azs.pl/imprezy/mp-azs. 

•    Studenci i absolwenci studiów wyższych biorący udział w przygotowaniach do Uniwersjad i 

Akademickich Mistrzostw Świata. 

•    Kazdy uczestnik musi posiadać ubezpieczenie od NNW 

Koszty : 

- kolacja (16.06) , śniadanie (17.06) , obiad (17.06) - 50 zł 

- nocleg  (16/17.06)      - 50 zł  

- wpisowe od uczestnika i osoby towarzyszącej  - 50 zł 
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Regulamin  mistrzostw :    
- zgodnie z przepisami IWF i PZPC , sprawy sporne rozstrzyga  sędzia główny 

Program zawodów : 
- 15.06. (piątek) 

       godz.18.00   przyjazd  i zakwaterowanie  uczestników 
       godz. 19.00 -20.00   kolacja 
       godz.19.30   odprawa techniczna   UJD , ul. Armii Krajowej 13/15 p.73. 

- 16.06.  (sobota) 
       godz. 8.00-19.00 kategorie: kobiety 48, 53, 58, 63, 69, 75, 90, +95 

mężczyźni:  56, 62,69,77,85, 94, 105, +105 
       godz.11.00    uroczyste otwarcie mistrzostw 
       godz.19.00    uroczyste  zakończenie mistrzostw 
  Nagrody : 

- medale, dyplomy, puchary  oraz nagrody rzeczowe 
  Sprawy  porządkowe: 

- organizator nie ponosi  odpowiedzialności  z tytułu  kradzieży, uszkodzenia lub zgubienia 
rzeczy  osób  uczestniczących  w zawodach. Program  mistrzostw może uleć zmianie. 

 
 
 
                                                                 Za zarząd  
          

Prezes klubu                                                                           
                                                                   Marek Fijałkowski  
 


