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KOMUNIKAT nr 2 
 

 

Zawody w ramach Lubelskiej Uniwersjady 2022 odbędą się wg poniższych szczegółowych 

terminarzy gier/zawodów i przepisów: 

 

 

 

1) Futsal mężczyzn  

Organizator: KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Termin: 18.11.2022 r. (piątek) od godz. 8:00 

Miejsce: hala CKFiS UP Lublin (ul. Głęboka 31) 

Zgłoszona liczba drużyn: 6 (PL, UM, KUL, UMCS, UP, AWP) 

Składy drużyn - max. 14 zawodników (w tym zawodnicy rezerwowi) + 1 os. towarzysząca 

System rozgrywek: jedna grupa "każdy z każdym" (1 mecz) 

Zasady gry:  

Czas gry to 2 x 8 minut (zatrzymywany czas gry), przerwa między połowami trwa 3 minuty, 

zespół ma prawo do jednej 30-sekundowej przerwy na żądanie w czasie całego meczu.  

Po otrzymaniu dwóch żółtych kartek lub jednej czerwonej kartki ukarany zawodnik zostaje 

automatycznie odsunięty od jednego najbliższego meczu turnieju. Czwarty i każdy następny 

faul drużyny skutkuje rzutem karnym przedłużonym z 10 metrów dla przeciwnika. 

Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach na piszczele.  

Przy równej liczbie punktów o układzie tabeli decydują kolejno: 

- bilans punktów z bezpośrednich spotkań, 

- różnica bramek z bezpośrednich spotkań, 

- większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach, 

- różnica bramek ze wszystkich spotkań, 

- rzuty karne (3) wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn. 

W kwestiach nie ujętych obowiązują przepisy AMWL odnośnie gry w futsal w roku 

akademickim 2022/2023. 

 

 

Godzina Mecz 

8:00 weryfikacja + rozgrzewka 

8:20 (A) PL - UM 

9:00 (B) AWP - UMCS 

9:40 (A) KUL - PL 

10:20 (B) UP - AWP 

11:00 (A) UM - KUL 

11:40 (B) UMCS - UP 
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12:20 Półfinał 1: 1A – 2B 

13:00 Półfinał 2: 1B – 2A 

13:40 Mecz o 3 miejsce 

14:20 Mecz o 1 miejsce 

 

 

2) Piłka siatkowa kobiet i mężczyzn 

Organizator: KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Termin: 19.11.2022 r. (sobota) od godz. 8:30 

Miejsce: hala CKFiS UP Lublin (ul. Głęboka 31) 

Zgłoszona liczba drużyn w turnieju kobiet: 4 (PL, KUL, UMCS, UP) 

Zgłoszona liczba drużyn w turnieju mężczyzn: 3 (KUL, UMCS, UP) 

Składy drużyn - max. 12 zawodniczek/-ków (w tym rezerwowi) + 1 os. towarzysząca 

System rozgrywek w obu turniejach: jedna grupa "każdy z każdym" (1 mecz) 

Zasady gry: do dwóch wygranych setów (do 15 punktów) z zachowaniem dwupunktowej 

przewagi. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegraną 1 pkt. 

W przypadku równej liczby punktów o układzie tabeli decydują kolejno: 

- stosunek setów, 

- stosunek małych punktów, 

- wynik bezpośredniego spotkania. 

 

 

Godzina Boisko 1 Boisko 2 

8:30 weryfikacja + rozgrzewka 

8:45 (K) PL - UP (K) KUL - UMCS 

9:30 (M) UMCS - UP  

10:15 (K) UP - UMCS (K) PL - KUL 

11:00 (M) KUL - UMCS  

11:45 (K) KUL - UP (K) UMCS - PL 

12:30 (M) UP - KUL  

 

 

3) Koszykówka kobiet i mężczyzn  

Organizator: KU AZS Politechnika Lubelska 

Termin: 19.11.2022 r. (sobota) od godz. 8:00 

Miejsce: hala PL Lublin (ul. Nadbystrzycka 36b) 

Zgłoszona liczba drużyn w turnieju kobiet: 4 (PL, UMCS, UP, AWP) 

Zgłoszona liczba drużyn w turnieju mężczyzn: 5 (PL, KUL, UMCS, UP, AWP) 

Składy drużyn - max. 12 zawodniczek/-ków (w tym rezerwowi) + 1 os. towarzysząca 

System rozgrywek w obu turniejach: jedna grupa "każdy z każdym" (1 mecz) 

Zasady gry: mecz 2 x 10 minut z zatrzymywanym czasem gry, a w przypadku remisu 

następuje dogrywka 1 x 5 minut. Przerwa między połowami trwa 3 minuty. Każdemu 

zespołowi przysługuje jedna 30-sekundowa przerwa na żądanie w trakcie całego meczu. 



LUBELSKA UNIWERSJADA 
 2022 

Igrzyska Studentów Pierwszego Roku 
Eliminacje Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku 

Katowice 2022 

 

Zawodnik,  

który popełnił 4 faule, zostanie o tym poinformowany i musi natychmiast opuścić grę.  

Piąty i każdy kolejny faul drużyny w jednej połowy skutkują rzutami osobistymi 

pokrzywdzonej drużyny. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., a za przegraną 1 pkt.            

Przy równej liczbie punktów o układzie tabeli decydują kolejno: 

- większa liczba zdobytych punktów, 

- wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

- większa liczba zdobytych koszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Tenis stołowy kobiet i mężczyzn  

Organizator: KU AZS Politechnika Lubelska 

Termin: 19.11.2022 r. (sobota) od godz. 9:00 (weryfikacja i rozgrzewka)  

Miejsce: sala sportów walki i tenisa stołowego PL Lublin – nr 128 (ul. Nadbystrzycka 36b) 

 

 

 

 

Godzina Mecz 

8:00 
TURNIEJ KOBIET 

weryfikacja + rozgrzewka 

8:30 PL - AWP 

9:15 UMCS - UP 

10:00 AWP - UP 

10:45 PL - UMCS 

11:30 UMCS - AWP 

12:15 UP - PL 

13:00 
TURNIEJ MĘŻCZYZN 

weryfikacja + rozgrzewka 

13:30 KUL - AWP 

14:15 UMCS - UP 

15:00 AWP - UMCS 

15:45 PL - KUL 

16:30 UMCS - PL 

17:15 UP - AWP 

18:00 PL - UP 

18:45 KUL - UMCS 

19:30 UP - KUL 

20:15 AWP - PL 
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5) Ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn  

Organizator: KU AZS Politechnika Lubelska 

Termin: 20.11.2022 r. (niedziela) od godz. 8:30 (weryfikacja i rozgrzewka)  

Miejsce: sala fitness PL Lublin - nr 135 (ul. Nadbystrzycka 36b) 

Zawody indywidualne - podział na kategorie wagowe (kobiety - do/pow. 61,5kg, mężczyźni - 

do/pow. 75kg) 

Dystans: kobiety/mężczyźni - 1000m 

  

 

6) Pływanie kobiet i mężczyzn  

Organizator: KU AZS Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

Termin: 20.11.2022 r. (niedziela) od godz. 19:15 weryfikacja + zgłoszenia imienne  

do konkurencji, od godz. 19:30 rozgrzewka, od godz. 20:00 starty 

Miejsce: pływalnia CKFiS UP Lublin (ul. Głęboka 31) 

Konkurencje: 50m stylem dowolnym, 50m stylem klasycznym, 50m stylem grzbietowym,  

50m stylem motylkowym, sztafeta 4×50m stylem dowolnym (1 zawodnik/-czka może 

wystartować w DWÓCH konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie) 

 

 

Weryfikacja: 

Przypominamy, że w zawodach mogą uczestniczyć jedynie studenci pierwszego roku 

studiów pierwszego stopnia, po raz pierwszy przyjęci na studia (maturzyści z 2022 

roku to rocznik 2003, technikum - 2002)!!! 

• przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników w oparciu o listę zbiorczą i dokument 

poświadczający fakt studiowania (legitymacja studencka, certyfikat AZS).  

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie www.azs.lublin.pl w zakładce 

Organizujemy/Lubelska Uniwersjada. 

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

• weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora rozgrywek. 

 

 

Organizator rozgrywek: 

• organizatorem zawodów jest Klub Środowiskowy AZS Lublin. 

• koordynatorem rozgrywek jest kol. Jakub Kańkowski (jakub.kankowski@azs.lublin.pl,  

tel. 531-925-161). 

 

  

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

 

 

 

 

 

Patronat Honorowy sprawują:  

 

 

 

Patronatem medialnym objęli:  
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub Środowiskowy Akademickiego Związku 

Sportowego Lublin może przetwarzać dane osobowe Uczestników,  

w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia,  

nr pesel, numer telefonu oraz e-mail. 

2. Administratorem danych osobowych jest Klub Środowiskowy Akademickiego Związku 

Sportowego Lublin, ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin, dalej zwany Klubem.  

Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych  

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. 2018 poz. 1000). 

 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel 

(jeśli występuje) 

Zawarcie i wykonanie umowy, w 

tym kontaktowanie się z 

klientem w związku z jej 

realizacją 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

– 

Rozpatrywanie skarg i 

reklamacji 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

Dochodzenie roszczeń 

związanych  

z zawartą umową 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności  

i prowadzenie 

postępowań sądowych,  

a następnie 

egzekucyjnych 

Archiwizowanie dokumentacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji  

o statystykach 

prowadzonych działań co 

pozwala nam na 

usprawnienie 

prowadzonej działalności 

Prowadzenie działań 

marketingowych własnych 

produktów i usług bez 

wykorzystania środków 

komunikacji elektronicznej 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań 

marketingowych 

promujących prowadzoną 

działalność 
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Prowadzenie działań 

marketingowych własnych 

produktów i usług  

z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

przy czym działania te ze 

względu  

na inne obowiązujące 

przepisy,  

w  szczególności  Prawo 

telekomunikacyjne i 

Ustawę  

o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, 

prowadzone są jedynie na 

podstawie posiadanych 

zgód 

Prowadzenie działań 

marketingowych 

promujących prowadzoną 

działalność  

z wykorzystaniem 

adresów e-mail  

 numerów telefonów 

Obsługa zgłoszeń kierowanych  

z wykorzystaniem formularza 

kontaktowego i innych 

wniosków, w tym zapewnienie 

rozliczalności 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na 

zgłoszenia  

i zapytania kierowane  

z wykorzystaniem 

formularza kontaktowego 

lub w innej formie,  

w tym przechowywanie 

newralgicznych wniosków 

i udzielonych odpowiedzi 

celem zachowania zasady 

rozliczalności 

 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo  

do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania bądź przenoszenia 

danych, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych  

(prawo do bycia zapomnianym), oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec  

ich przetwarzania. W celu realizacji określonych powyżej uprawnień Uczestnik 

obowiązany jest do złożenia stosownego wniosku drogą mailową na adres 

biuro@azs.lublin.pl lub też pisemnie na adres Klub Środowiskowy Akademickiego 

Związku Sportowego Lublin, ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin. 

 

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres: 

Dane zawarte na umowach Do czasu przedawnienia roszczeń 

wynikających  

z umowy. 

Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem 

dokumenty do czasu upływu okresu 

przedawnienia zobowiązania 

podatkowego, chyba że ustawy 

podatkowe stanowią inaczej. 

mailto:biuro@azs.lublin.pl
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Dane dla celów marketingowych W przypadku przetwarzania danych na 

podstawie zgody – do czasu jej 

wycofania; 

W przypadku przetwarzania danych na 

podstawie prawnie uzasadnionego celu 

– do czasu wniesienia sprzeciwu. 

Dane przekazywane z wykorzystaniem 

formularza kontaktowego  

Przez okres 3 lat celem zachowania 

zasady rozliczalności. 

 

6. Klub nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnemu podmiotowi  

bez wyraźnej zgody Uczestnika, o ile konieczność udostępnienia nie wynika  

z przepisu prawa lub decyzji upoważnionego organu. Klub nie przekazuje 

przetwarzanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

7. Dane osobowe mogą być przekazane bez zgody Uczestnika w szczególności: 

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

b) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, 

c) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków  

(Urząd Skarbowy, PIP, ZUS), 

d) podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, 

e) podmiotom wspierającym Klub w prowadzonej działalności na zlecenie Klubu,  

w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Klubu. 

8. Uczestnikowi przysługuje wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 

profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania 

mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne 

lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na członków AZS. 

10. W ramach wykonywanych czynności Klub korzysta z plików cookies w ten sposób,  

że obserwuje i analizuje ruch na stronie internetowej, jak również podejmuje działania 

remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Klub nie przetwarza danych 

osobowych w rozumieniu RODO. 

 


