
 

 

 

 

 

Regulamin uczestnictwa w I Mistrzostwach Doktorantów  

i Doktorantek w Unihokeju 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady zapisów oraz warunki uczestnictwa w I Mistrzostwach 

Doktorantów i Doktorantek w Unihokeju, zwanych dalej „Mistrzostwami”.  

2. Organizatorem Mistrzostw jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Ogólnopolskie Porozumienie 

Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego, we współpracy z Krajową Reprezentacją 

Doktorantów. 

 3. Udział w Mistrzostwach jest bezpłatny. Dojazd we własnym zakresie. Organizator 

zapewnia wodę oraz posiłek po zakończeniu rozgrywek. 

4. Zapisanie się na Mistrzostwa zobowiązuje uczestnika do zapoznania się i przestrzegania 

niniejszego regulaminu.  

5. Dokonanie zapisu na Mistrzostwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  

i złożeniem podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia (zał. nr 1 i 2). W Mistrzostwach 

może wziąć udział osoba, która nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych.  

6. Mistrzostwa są przeznaczone dla osób posiadających status doktoranta.  

W Mistrzostwach mogą brać udział wyłącznie Zawodniczki i Zawodnicy, którzy nie byli 

zgłoszeni w ostatnim sezonie do rozgrywek ligi państwowej oraz nie brali udziału w ligach 

zagranicznych przez ostatni rok. 

7. Każda Uczelnia lub Jednostka Naukowo-Badawcza może wystawić jeden zespół (liczący 

min. 4 a max. 8 osób), chyba, że Organizator wyrazi zgodę na zgłoszenie więcej niż jednej 

drużyny. W skład drużyny musi wchodzić przynajmniej 1 Doktorantka. 

8. W przypadku braku wymaganej liczby osób do skompletowania drużyny, istnieje 

możliwość indywidualnego zgłoszenia. Na podstawie zgłoszeń indywidualnych drużyny 

zostaną utworzone przez Organizatora w trybie losowania.  

 



9. System gry: 

Na boisku gra drużyna składająca się z 4 osób. Gra odbywa się bez bramkarza. Drużyny 

podczas losowania zostaną podzielone na dwie grupy. Mecze rozgrywane są po 2x15 minut  

z 5-minutową przerwą. Faza grupowa rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”. 

Następnie mecze rozgrywane są na zasadzie modelu „play off”.  

Zasady punktacji:  

- zwycięstwo – 3 punkty,  

- remis – 1 punkt,  

- przegrana – 0 punktów.  

Jeżeli zespoły mają taką samą ilość punktów po fazie grupowej, to decydującą:  

- wygrane mecze,  

- bilans bramkowy, 

- zdobyte bramki. 

Jeśli mecz play-off zakończy się remisem, wtedy rozstrzyga seria 3 rzutów karnych dla obu 

drużyn. 

W zależności od liczby zgłoszonych drużyn Organizator zastrzega sobie prawo do zmian  

w regulaminie. 

Harmonogram gier zostanie podany w momencie zgłoszenia wszystkich zespołów. 

10. Mistrzostwa rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Unihokeja  

z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu. 

11. Mistrzostwa odbywają się w dniu 03.06.2017 roku w Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, w Hali Gier Zespołowych, al. Jana Pawła 

II 78, 31-571 Kraków.  

12. Mistrzostwa odbywają się w godzinach i grupach wskazanych przez Organizatora.  

13. Organizator czuwa nad prawidłowym przebiegiem Mistrzostw oraz zajmuje się 

tworzeniem i przestrzeganiem terminarza i regulaminu. 

14. Rozstrzyganiem spornych spraw na boisku zajmuje się Sędzia Główny Mistrzostw. 

15. Organizator zapewnia:   

- wyżywienie (obiad, woda), 

- sprzęt, 

- wykwalifikowaną kadrę instruktorsko-ratowniczą. 

16. Zapisy na Mistrzostwa trwają do 28.05.2017 roku.  

17. Zapisy prowadzone są drogą elektroniczną. Dokonanie zapisu następuje poprzez 

wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej KRD 

oraz URSD AWF w Krakowie. 

http://www.krd.edu.pl/
http://www.awf.krakow.pl/index.php/studia-doktoranckie


18. Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do posiadania odpowiedniego obuwia oraz stroju 

sportowego. 

19. Uczestnictwo w Mistrzostwach odbywa się na własną odpowiedzialność doktoranta. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia 

Uczestnika wynikające z udziału w Mistrzostwach.  

20. Uczestnicy Mistrzostw wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w celach 

marketingowych (filmy, zdjęcia).  

21. Zabrania się udziału w Mistrzostwach osobie po spożyciu alkoholu i innych środków 

odurzających.  

22. Uczestnicy Mistrzostw ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim 

działaniem. Każdy z Uczestników jest zobowiązany do dbania o stan miejsca rozgrywek.  

23. Dane osobowe Uczestników Mistrzostw będą gromadzone i wykorzystywane przez 

Organizatora Mistrzostw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

24. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie 

trwania Mistrzostw oraz do interpretacji powyższego regulaminu.  

25. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej KRD i URSD AWF w Krakowie 

oraz może być, na wniosek, udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora.  

23. Regulamin Mistrzostw wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie 

internetowej KRD i URSD AWF w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krd.edu.pl/
http://www.awf.krakow.pl/index.php/studia-doktoranckie
http://www.krd.edu.pl/
http://www.awf.krakow.pl/index.php/studia-doktoranckie


Załącznik nr 1. 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia 

 

    Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału  

w I Mistrzostwach Doktorantów i Doktorantek w Unihokeju w dniu 03.06.2017 roku  

w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, oraz że startuję  

w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

 

Kraków, dn. ………………...                  ………....…………………….. 

                                                                                                        (podpis Uczestnika) 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2. 

 

Oświadczam, że: 

  posiadam ważne ubezpieczenie NW i OC 

  biorę udział w I Mistrzostwach Doktorantów i Doktorantek w Unihokeju na własną 

odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora 

mistrzostw w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania mistrzostw 

  zapoznałem/ -am się z Regulaminem I Mistrzostw Doktorantów i Doktorantek  

w Unihokeju 

  wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Organizatora do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Integracyjnych 

Mistrzostw Doktorantów i Doktorantek w Tenisie Ziemnym i Squashu, zgodnie z ustawą  

o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. z późn. zmian. (Dz.U. nr 133 poz. 

883) 

  wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach promocyjnych związanych 

z I Mistrzostwami Doktorantów i Doktorantek w Unihokeju na stronach internetowych oraz  

w materiałach promocyjnych i reklamowych 

 

 

Kraków, dn. ………………...                  ………....…………………….. 

                                                                                                        (podpis Uczestnika) 
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