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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY   
MISTRZOSTW POLSKI AZS w PODNOSZENIU CIĘŻARÓW 

15.06.2019 r. - BIAŁA PODLASKA 
 

1. Cel zawodów: 

- popularyzacja podnoszenia ciężarów w środowisku akademickim 

- ocena szkolenia w sekcjach i klubach  

- wyłonienie Mistrzyń i Mistrzów Polski AZS w Podnoszeniu Ciężarów w 2019 roku 

- konsultacje zawodniczek i zawodników kadry akademickiej i trenerów współpracujących 

- praktyki uczestników specjalizacji Zakładu Teorii i Technologii Treningu Sportowego  

2. Organizatorzy zawodów:  

- Klub Sportowy AZS-AWF przy Filii w Białej Podlaskiej AWF J. Piłsudskiego w Warszawie  

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej   

3. Współorganizatorzy:  
- Marszałek Województwa Lubelskiego w Lublinie  

- Lubelski Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów w Lublinie  

- Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie 

4. Termin i miejsce zawodów:  

- 15.06.2019 r. (sobota) – AWF J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej  

- 21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2, „Sala Ćwiczeń Siłowych” w Domu Studenta  

5. Koszty uczestnictwa (od osoby) - zgłoszenia i rezerwacja noclegów i wyżywienia: 

- nocleg i wyżywienie – we własnym zakresie  

- startowe – 50 zł (od zawodnika i osoby towarzyszącej)  

-  zgłoszenia - do dnia: 03.06.2019 r. (poniedziałek):   

- zgłoszeń należy dokonywać na adres e-mailowy: mpazs2019@gmail.com  

  wyłącznie na druku zgłoszenia – w załączeniu do komunikatu  

6. Uczestnictwo:  
- członkowie sekcji wyczynowych AZS, posiadający licencje PZPC, zgłoszeni do zawodów przez Kluby    

  macierzyste, posiadający opłacone składki członkowskie AZS na rok akademicki: 2018/2019 oraz ważne    

  badania lekarskie (potwierdzone przez lekarza z uprawnieniami lekarza sportowego)  

- studenci (niezależnie od przynależności klubowej), zgłoszeni do zawodów przez macierzyste Uczelnie  

(KU AZS), posiadający licencje PZPC, posiadający opłacone składki członkowskie AZS na rok akademicki: 

2018/2019, ważne badania lekarskie, dokument potwierdzający status studenta 

7. Regulamin zawodów:  

- zgodnie z przepisami IWF i PZPC, sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Mistrzostw 

- harmonogram zawodów ogłoszony zostanie po dniu: 04.06.2019r. po weryfikacji zgłoszeń  

8. Nagrody:  

- medale, dyplomy, puchary oraz ew. nagrody rzeczowe 

 Szczegóły podane zostaną w trakcie odprawy technicznej w dniu zawodów tj 15.06.2019r. (sobota) 

9. Postanowienia końcowe:  

- obowiązek ubezpieczenia zawodników od NNW należy do Uczelni/Klubów uczestniczących, organizatorzy nie   

   ponoszą odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników i osób towarzyszących oraz kradzieży,   

   uszkodzenia lub zgubienia rzeczy osób uczestniczących w zawodach.  
           

           ORGANIZATORZY   
 


