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Lublin, dn. 03.03.2022 r. 

 

KOMUNIKAT nr 47 
Terminarz II rundy rozgrywek w piłce ręcznej kobiet. 

        

 

Terminy meczów rozgrywanych w trakcie tygodnia 

 

1. 22.03.2022 r. (wtorek) godz. 20:00 UP Lublin – ANS(WSSP) Lublin (hala CKFiS 

UP Lublin, ul. Głęboka 31) 

2. 30.03.2022 r. (środa) godz. 18:30 ANS(WSSP) Lublin – UM Lublin (hala UM 

Lublin, ul. Chodźki 15)  

 

 

Faza zasadnicza – terminy meczów rozgrywanych na weekendach 

 

20 marzec 2022 r. (niedziela) hala CKFiS UP Lublin (ul. Głęboka 31) 

3. 10:15 PL Lublin – UM Lublin 

 

2 kwiecień 2022 r. (sobota) hala CKFiS UP Lublin (ul. Głęboka 31) 

4. 10:15 UM Lublin – UP Lublin 

5. 12:30 PL Lublin – UMCS Lublin 

6. 14:45 UMCS Lublin – UP Lublin 

 

3 kwiecień 2022 r. (niedziela) hala CKFiS UP Lublin (ul. Głęboka 31) 

7. 9:00 UM Lublin – UMCS Lublin 

8. 10:00 UP Lublin – PL Lublin 

 

24 kwiecień 2022 r. (niedziela) hala CKFiS UP Lublin (ul. Głęboka 31) 

9. 9:00 ANS(WSSP) Lublin – PL Lublin 

10. 10:30 UMCS Lublin – ANS(WSSP) Lublin 
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Sprawy techniczne:  

 godziny meczów od nr 1 do nr 2 oznaczają godzinę wejścia na halę – początek 

meczu +15 minut. 

 godziny meczów od nr 3 do nr 10 oznaczają godzinę rozpoczęcia meczu. 

 czas gry – 2 x 10 min. 

 mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny dostępnym  

na amwl.lublin.pl oraz przepisami ZPRP. 

 rozliczeniem sędziów, zabezpieczeniem protokołów meczowych oraz wody  

dla zawodników zajmują się osoby wyznaczone przez Kluby Uczelniane AZS  

organizujące dane spotkanie.  

 obowiązkiem gospodarza spotkania jest przygotowanie hali, zegara czasu gry oraz  

piłek meczowych. 

 piłki na rozgrzewkę drużyny zabezpieczają we własnym zakresie. 

 

Zalecenia i komunikaty:  

 zawody odbywać się będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności 

(zalecamy systematyczną dezynfekcję rąk). 

 informujemy, że każdy uczestnik przed zawodami może zostać poproszony  

o wypełnienia kwestionariusza. 

 przekazujemy, że zgodnie z obowiązującymi w danym dniu regulaminami obiektów 

może obowiązywać brak możliwości korzystania z szatni, a do dyspozycji będzie 

tylko toaleta. 

 zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa, 

opublikowanymi w Dzienniku Ustaw i obowiązującymi w danym dniu. 

 jednocześnie informujemy, że dany komunikat wraz z terminarzem zawodów może 

ulec zmianie/korektom w zależności od postanowień Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, Ministerstwa Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

 

 

https://amwl.lublin.pl/
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Weryfikacja: 

 przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników w oparciu o listę zbiorczą,  

dokument poświadczający fakt studiowania (legitymacja studencka, certyfikat AZS)  

oraz legitymację ISIC-AZS. Wszelkie wzory dokumentów są dostępne na stronie 

amwl.lublin.pl w dziale weryfikacja. 

 z obowiązku weryfikacji zwolnione są zawodniczki pozytywnie zweryfikowane 

podczas I rundy rozgrywek w piłce ręcznej kobiet AMWL 2021/2022. 

 zawodnicy nie spełniający warunków nie będą mogli wziąć udziału w zawodach.  

 weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora AMWL. Weryfikacji 

można dokonać wcześniej w biurze KŚ AZS Lublin (CKFiS UP, ul. Głęboka 31, 

pok. 25) w godz. 9.00-14.00. 

 

Organizator rozgrywek:  

 osobą odpowiedzialną za prowadzenie rozgrywek jest kol. Jakub Kańkowski  

(e-mail: jakub.kankowski@azs.lublin.pl, tel.: 531-925-161) 

 

 

KOORDYNATOR 

Akademickich Mistrzostw 

Województwa Lubelskiego  

/-/ 

mgr inż. Piotr Rejmer 

 

 

Już dziś zapraszamy na 

UROCZYSTĄ GALĘ AMWL 
Podsumowanie rywalizacji 

w Akademickich Mistrzostwach 
Województwa Lubelskiego 2021/2022 

14.06.2022 r. (wtorek) 

 

http://amwl.lublin.pl/
mailto:jakub.kankowski@azs.lublin.pl
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Wspierają: 

 

 

 

 

 

Patronat Honorowy sprawują:  

 

 

 

Patronatem medialnym objęli:  

       

    

 


