
 
 
Regulamin stypendium za wyniki sportowe  
 
 
Akademickie Mistrzostwa Polski PUNKTY 
Klasyfikacja druŜynowa- dyscypliny zespołowe FINAŁ 

1. Miejsce 100 
2. Miejsce 90 
3. Miejsce 80 
4. Miejsce 70 
5. Miejsce 60 
6. Miejsce 55 
7. Miejsce 50 
8. Miejsce 45 
9. Miejsce 40 
10. Miejsce 35 

Za udział (za zajęcie miejsca dalszego niŜ 10.) 20 
Klasyfikacja druŜynowa- dyscypliny indywidualne* FINAŁ 

1. Miejsce 50 
2. Miejsce 45 
3. Miejsce 40 
4. Miejsce 35 
5. Miejsce 30 
6. Miejsce 25 
7. Miejsce 20 
8. Miejsce 15 
9. Miejsce 10 
10. Miejsce 8 

Za udział (za zajęcie miejsca dalszego niŜ 10.) 5 
Klasyfikacja indywidualna- dyscypliny indywidualne FINAŁ 

1. Miejsce 100 
2. Miejsce 90 
3. Miejsce 80 
4. Miejsce 70 
5. Miejsce 60 
6. Miejsce 55 
7. Miejsce 50 
8. Miejsce 45 
9. Miejsce 40 
10. Miejsce 35 

Za udział  10 
AMP- Typ Uczelnie Społeczno- Przyrodnicze 

Klasyfikacja druŜynowa- dyscypliny zespołowe FINAŁ 
1. Miejsce 40 
2. Miejsce 30 
3. Miejsce 20 

Klasyfikacja druŜynowa- dyscypliny indywidualne FINAŁ 
1. Miejsce 30 
2. Miejsce 20 
3. Miejsce 10 



Klasyfikacja indywidualna- dyscypliny indywidualne FINAŁ 
1. Miejsce 40 
2. Miejsce 30 
3. Miejsce 20 

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego  
Klasyfikacja druŜynowa- dyscypliny zespołowe  

1. Miejsce 20 
2. Miejsce 15 
3. Miejsce 10 

Za awans do Finału AMP 
Za awans do Półfinału AMP (z miejsca dalszego niŜ 3.) 
Za udział (za zajęcie miejsca dalszego niŜ 3.) 

10 
8 
5 

Klasyfikacja druŜynowa- dyscypliny indywidualne*  
1. Miejsce 15 
2. Miejsce 10 
3. Miejsce 5 

Za udział (za zajęcie miejsca dalszego niŜ 3.) 3 
Klasyfikacja indywidualna- dyscypliny indywidualne  

1. Miejsce 20 
2. Miejsce 15 
3. Miejsce 10 

Za udział (za zajęcie miejsca dalszego niŜ 3.) 5 
 
Igrzyska Studentów Pierwszego Roku  FINAŁ 

1. Miejsce 10 
2. Miejsce 8 
3. Miejsce 6 
Za udział 3 
 

Inne zawody, w których zawodnik reprezentował Uczelnię  
Za udział 5 

 
Sport międzynarodowy PUNKTY 
Igrzyska Olimpijskie 100 
Uniwersjada- udział 80 
Mistrzostwa Świata- dyscypliny olimpijskie - udział 80 
Akademickie Mistrzostwa Świata - udział 80 
Mistrzostwa Europy- dyscypliny olimpijskie - udział 60 
Akademickie Mistrzostwa Europy - udział 60 
Inne mistrzostwa Świata - miejsca medalowe 30 
Inne mistrzostwa Europy – miejsca medalowe 20 
Inne mistrzostwa Polski – miejsca medalowe 10 
Sportowcy powołani do Kadry Polski w dyscyplinach olimpijskich 20 
Sportowcy powołani do Kadry Polski w dyscyplinach 
nieolimpijskich 

15 

Puchar Świata- miejsca medalowe 15 
Puchar Europy- miejsca medalowe 10 
Puchar Polski- miejsca medalowe 5 
 
*Punkty przyznawane są zawodnikom punktującym w danej dyscyplinie wg regulaminu 
technicznego AMP lub AMWL. 
 



Ilość osób punktujących na AMP: 
 
Aerobik sportowy: wynik najlepszego zespołu (para lub trójka) i wynik najlepszej 
jedynki (kobiety lub męŜczyzny) 
Badminton: reprezentacja Uczelni (3K i 3M) 
Biegi przełajowe: Do punktacji druŜynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 5 
najlepszych zawodniczek i 5 najlepszych zawodników danej  
uczelni, bez względu na wybrany i pokonany dystans. Zespoły są klasyfikowane w 
punktacji druŜynowej, jeŜeli w Mistrzostwach wystartuje i ukończy je minimum 3 
zawodniczki i 3 zawodników z danej uczelni. 
BrydŜ sportowy: Do klasyfikacji druŜynowej zalicza się wyniki 6 najlepszych 
zawodników danej uczelni w turnieju par oraz 4 najlepszych zawodników danej 
uczelni w turnieju teamów. 
Ergometr wioślarski: Zespoły są klasyfikowane w punktacji druŜynowej, jeŜeli w 
Mistrzostwach wystartuje i ukończy je minimum 4 zawodniczki  
i 6 zawodników z danej uczelni. 
Futsal K- reprezentacja Uczelni ( 14) 
Futsal M- j.w.  
Jeździectwo-Punktację druŜynową uczelni stanowi suma punktów zdobytych w 
konkurencjach skoków i ujeŜdŜenia wyliczonych na podstawie zajętych miejsc. 
Miejsce uczelni w danej konkurencji określa suma punktów dwóch najlepszych 
wyników zawodników danej uczelni dowolnej  kategorii (tzn. profi lub amator). 
Zespół jest klasyfikowany w punktacji druŜynowej, jeŜeli w Mistrzostwach wystartuje 
i ukończy je minimum 2 zawodników z danej uczelni. 
Judo- Wynikiem druŜyny jest suma punktów zdobytych za miejsca (zgodnie z pkt. 
III.1) przez wszystkich zawodników / zawodniczki danej uczelni oraz punkty za 
wygrane walki zawodników / zawodniczek danej uczelni. Zespoły są klasyfikowane w 
punktacji druŜynowej, jeŜeli w Mistrzostwach wystartuje minimum 3 zawodników / 
zawodniczki z danej uczelni. 
Karate WKF- Do punktacji druŜynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 5 
najlepszych zawodniczek lub 5 najlepszych zawodników danej  
uczelni w konkurencjach indywidualnych oraz 1 druŜynę danej uczelni w kaŜdej 
konkurencji druŜynowej. Aby Uczelnia była klasyfikowana w punktacji druŜynowej, 
musi wystawić co najmniej 3 zawodniczki lub 3 zawodników  
w konkurencjach indywidualnych.  
Kolarstwo górskie- Do punktacji druŜynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez 
3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników danej uczelni. Zespoły są 
klasyfikowane w punktacji druŜynowej, jeŜeli w Mistrzostwach wystartuje i ukończy 
je minimum 2 zawodniczki i 3 zawodników z danej uczelni.  
Koszykówka K- reprezentacja Uczelni (12) 
Koszykówka M- j.w. 
LA- Do punktacji druŜynowej męŜczyzn zostanie zaliczonych 25 najlepszych 
wyników danej uczelni, zgodnie z pkt. V.2 i V.3 Do punktacji druŜynowej kobiet 
zostanie zaliczonych 20 najlepszych wyników danej uczelni, zgodnie z pkt. V.2 i V.3. 
Zespoły są klasyfikowane w punktacji druŜynowej, jeŜeli w Mistrzostwach zawodnicy 
danej uczelni ukończą minimum 5 konkurencji kobiet i 7 konkurencji męŜczyzn 
Narciarstwo-Do punktacji druŜynowej zostają zaliczone punkty zdobyte przez 3 
najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników danej uczelni w kaŜdej 
konkurencji objętej programem Mistrzostw. Zespoły są klasyfikowane w punktacji 



druŜynowej, jeŜeli 2 zawodniczki i 2 zawodników z danej uczelni wystartuje w 
Mistrzostwach i ukończy minimum jedną konkurencję na poziomie półfinału.  
Piłka noŜna- reprezentacja Uczelni ( 18) 
Piłka ręczna K- reprezentacja Uczelni (18) 
Piłka ręczna M- j.w. 
Piłka siatkowa K- reprezentacja Uczelni ( 14) 
Piłka siatkowa M- j.w. 
Pływanie- Do punktacji druŜynowej zostanie zaliczonych po 20 najlepszych wyników 
danej uczelni. Zespoły będą klasyfikowane w punktacji druŜynowej, jeŜeli zawodnicy 
danej uczelni ukończą minimum 5. konkurencji kobiet lub  
5. konkurencji męŜczyzn 
Siatkówka plaŜowa- Na punktację druŜynową uczelni składa się suma punktów 
zdobytych przez zespoły (pary) danej uczelni w II i III etapie rozgrywek.  
Snowboard- Do punktacji druŜynowej zaliczane są punkty zdobyte przez 3 najlepsze 
zawodniczki i 3 najlepszych zawodników danej uczelni na podstawie klasyfikacji 
indywidualnej slalomu giganta. Zespoły są klasyfikowane w punktacji druŜynowej, 
jeŜeli 2 zawodniczki i 2 zawodników z danej uczelni wystartuje w Mistrzostwach i 
ukończy eliminacje strefowe. 
Szachy- Do turnieju druŜynowego kaŜda uczelnia moŜe wystawić 5 zawodników + 1 
zawodniczkę, 2 rezerwowych. 
Tenis- KaŜda uczelnia ma prawo zgłosić po jednym zespole kobiet i męŜczyzn w 
składach do 4 osób grających. 
Tenis stołowy- KaŜda uczelnia ma prawo zgłosić po jednym zespole kobiet i 
męŜczyzn w składach do 4 osób grających, 
Trójbój siłowy klasyczny- Do punktacji druŜynowej uwzględnianych jest 8 
najlepszych zawodników danej uczelni bez względu na kategorię wagową. Zespoły są 
klasyfikowane w punktacji druŜynowej, jeŜeli w Mistrzostwach zawodnicy danej 
uczelni wystartują w minimum 3. kategoriach wagowych.  
Wioślarstwo- Do punktacji druŜynowej brane są pod uwagę punkty zdobyte przez 1 
ósemkę, 1 dwójkę i 2 jedynki z danej uczelni. Zespoły są klasyfikowane w punktacji 
druŜynowej, jeŜeli w Mistrzostwach zawodnicy danej uczelni wystartują w minimum  
w dwóch konkurencjach. 
Wspinaczka sportowa- Do punktacji druŜynowej oddzielnie dla kobiet i męŜczyzn, 
zaliczane są punkty zdobyte przez 2 najlepsze zawodniczki i 4 najlepszych 
zawodników danej uczelni w kaŜdej konkurencji objętej programem Mistrzostw. 
Zespoły są klasyfikowane w punktacji druŜynowej, jeŜeli 2 zawodniczki i/lub 3 
zawodników z danej uczelni wystartuje w Mistrzostwach i ukończy minimum jedną 
konkurencję. 
śeglarstwo- Do punktacji druŜynowej zaliczane są rezultaty maksymalnie dwóch 
najlepszych łodzi danej uczelni. KaŜda uczelnia ma prawo zgłosić dowolna liczbę 
załóg, kaŜda w składzie (3 - 5 osób). 
 


