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Lublin, dn. 09.03.2022 r. 

 

KOMUNIKAT nr 53 
Terminarz turnieju drużynowego w badmintonie. 

        

 

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2021/2022 w badmintonie  

(turniej drużynowy) odbędą się 27 marca 2022 r. (niedziela) w hali Centrum Kultury 

Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ul. Głęboka 31).  

 

Program zawodów: 

1. godz. 08:15 – weryfikacja i rozgrzewka 

2. godz. 09:00 – początek gier 

 

Zgłoszenia:  

 zgłoszenia drużyn (bez imiennego wykazu zawodników) należy przesyłać  

do dnia 24 marca 2022 r. (czwartek) na adres: amwl@azs.lublin.pl, zgłoszenia po 

terminie nie będą uwzględniane. 

 w celu usprawnienia zawodów, w dniu 25.03.2022 r. (piątek), w biurze KŚ AZS 

Lublin nastąpi ustalenie systemu rozgrywania zawodów oraz ew. losowanie. 

 

Sprawy techniczne:  

 zawody zostaną rozegrane drużynowo. 

 każdy pojedynek toczy się do 2 wygranych setów (set do 15 pkt). 

 Klub Uczelniany ma prawo zgłoszenia drużyny w składzie: max. 5 zawodniczek  

i max. 5 zawodników. 

 reprezentacja Uczelni, aby mogła przystąpić do meczu, musi być w składzie nie 

mniejszym niż 3 kobiety i 3 mężczyzn. 

 zawodnik/zawodniczka może wystąpić w danym meczu maksymalnie w 2 grach  

(muszą być różnego rodzaju). 
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 zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny dostępnym  

na amwl.lublin.pl.  

 

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. 

 

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 zwolnieni są zawodnicy/zawodniczki pozytywnie 

zweryfikowani podczas I rundy 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. 
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Organizator rozgrywek:  

 osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów jest kol. Wojciech Stańko  

(tel.: 500-766-619, e-mail: wojciech.stanko@azs.lublin.pl). 

 

 

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) 
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Wspierają:  

 

 

 

 

 

Patronat Honorowy sprawują:  

 

 

 

Patronatem medialnym objęli:  

       

    

 


