Załącznik nr 3d
Lublin, dnia ………………………

WYNIKI SPORTOWE
w roku akademickim 20…./20….
Nr albumu

Nazwisko i imię
Kierunek studiów
Rok studiów
Tryb studiowania*:

Specjalność
System studiów*:

 pierwszego stopnia /

 stacjonarne /  niestacjonarne
 drugiego stopnia /  jednolite magisterskie

DYSCYPLINA SPORTOWA: …………………………………………………………

rodzaj zawodów
(np. AMP, AMWL)

klasyfikacja
(drużynowa,
indywidualna)

zdobyte
miejsce

data i miejsce zawodów

liczba
pkt.

.

Suma
pkt.
potwierdzenie SWFiS

potwierdzenie KU AZS

………………………
data , podpis

…………………………
data, podpis

Pouczenie:
1. W przypadku punktacji Akademickich Mistrzostw Polski należy
uwzględnić najwyżej punktowane osiągnięcia sportowe. Nie należy
sumować punktów w danej dyscyplinie uzyskanych podczas eliminacji.
2. W przypadku punktacji Akademickich Mistrzostw Województwa
Lubelskiego należy uwzględnić najwyżej punktowane osiągnięcia
sportowe. Nie należy sumować punktów w danej dyscyplinie uzyskanych
podczas eliminacji.
3. Punkty przyznane za poszczególne osiągnięcia sportowe zdobyte w
ramach rozgrywek Akademickich Mistrzostw Polski, Akademickich
Mistrzostw Województwa Lubelskiego, Finału Igrzysk Studentów I Roku,
innych zawodów, w których zawodnik reprezentował Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie można sumować.
Sumowanie pkt dotyczy jednej lub wielu dyscyplin sportowych, w
których uczestniczy student Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
4. Wszystkie punkty przyznane za miejsca indywidualne i drużynowe na
zawodach sportowych są sumowane oraz za typy uczelni AMP oraz
AMWL są sumowane.
5. Punkty za klasyfikację drużynową AMP przyznaje się osobom, których
wynik został sklasyfikowany do tej punktacji.
6. Punkty za klasyfikację Typu Uczelni AMP liczy się jedynie, jeżeli
weźmie w nich udział i zostanie sklasyfikowanych minimum sześć
uczelni/KU AZS w danym typie.
7. Wyniki sportowe za osiągnięcia w sporcie akademickim (tj. Akademickie
Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa Europy, Akademickie
Mistrzostwa
Polski,
Akademickie
Mistrzostwa
Województwa
Lubelskiego) i inne muszą zostać potwierdzone przez członka Prezydium
Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie oraz kierownika Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu UP w Lublinie.
8. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów (dyplomy,
komunikaty końcowe).
…………………………
Podpis studenta

Minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia
sportowe wynosi 20. W przypadku studentów I roku studiów II stopnia liczba
osiągniętych punktów za osiągnięcia sportowe (za 1 semestr) mnożona jest przez
współczynnik 1,7. W przypadku studentów II roku studiów II stopnia liczba
osiągniętych punktów za osiągnięcia sportowe (za 1 semestr) mnożona jest przez
współczynnik 1,5.

