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Chcesz rozpocząć przygodę  
ze sportem i łączyć naukę  
z trenowaniem?
Jeśli tak, to koniecznie rozpocznij studia na UMCS 
i dołącz do Klubu Uczelnianego AZS UMCS! Każdy 
znajdzie coś dla siebie – mamy ponad 30 sekcji 
akademickich.

Chcesz reprezentować 
Uniwersytet na zawodach?
Damy Ci taką możliwość!
Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, 
Akademickie Mistrzostwa Polski, a nawet Akademickie 
Mistrzostwa Europy - są szansą na sportowy sukces 
i zdobycie Stypendium Rektora lub innych korzyści, 
które pozwolą łączyć naukę ze sportem!

Jesteśmy jednym  
z największych ośrodków 
sportowych w Polsce!
Klub zrzesza ponad 1000 członków. Trenują u nas 
medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, 
Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski. Nasze zespoły 
występują w ekstraklasie oraz pierwszej i drugiej lidze.

DOŁĄCZ DO NAS!
DOŁĄCZ DO ZWYCIĘZCÓW!

Adela Piskorska
sekcja siatkówki 
kobiet UMCs

radosław Chrześcian jakub rycerz



CO ZYSKASZ?
Nasi najlepsi sportowcy za uzyskanie 
znakomitych wyników mogą ubiegać się  
o Stypendium Rektora lub stypendium 
Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin.

Najwybitniejsi sportowcy-studenci 
korzystają z programów ułatwiających 
pogodzenie nauki z wyczynowym 
uprawianiem sportu, takich jak: 

1. Program dwutorowej kariery 
UMCs
Skierowany do studentów-
sportowców, którzy posiadają 
minimum pierwszą klasę sportową 
oraz są członkami kadry narodowej 
lub uniwersjadowej w dyscyplinie 
objętej programem igrzysk 
olimpijskich / paraolimpijskich  
lub uniwersjady.

2. Narodowa reprezentacja 
Akademicka
Program finansowany ze środków 
MEiN.Obejmuje dofinansowanie 
dodatkowych i indywidualnych 
zajęć dydaktycznych dla studentów-
sportowców, którzy są w trakcie 
kariery sportowej.

3. Najlepsi z Najlepszych 
Projekt wsparcia rozwoju 
naukowego wybitnych studentów-
sportowców, którzy otrzymają 
dofinansowanie udziału w zawodach 
międzynarodowych.

DRUGA STRONA 
SPORTU!
Akademicka społeczność sportowa 
UMCS to nie tylko znakomite wyniki 
i zdobywane medale! Dzięki nam 
możesz zdobyć doświadczenie związane 
z organizacją wydarzeń i zawodów 
sportowych.

Dołącz do nas i dowiedz się:
 Jak organizuje się najlepsze 

wydarzenia sportowe w Polsce!
 Jak funkcjonuje klub sportowy!
 Jak wygląda system rozgrywek lig 
polskich i europejskich na przykładzie 
Energa Basket Ligi Kobiet!

LUbISZ POmAGAć?
Zapraszamy do współpracy w ramach 
wolontariatu sportowego. Poznaj zasady 
wspomagania organizatorów imprez 
sportowych. Poznaj wspaniałych ludzi  
i przeżyj coś niezwykłego.



SekCje wyCzyNowe:

Ekstraklasa
 Koszykówka kobiet
 Lekka Atletyka
 Pływanie

I Liga
 Futsal mężczyzn
 Piłka ręczna kobiet
 Piłka ręczna mężczyzn
 Tenis stołowy kobiet 
 Tenis stołowy mężczyzn

II Liga
 Siatkówka kobiet
 Tenis stołowy

SekCje akadeMiCkie:

 Badminton
 Biegi przełajowe
 Brydż sportowy
 Ergometr Wioślarski
 Judo
 Karate
 Kolarstwo górskie
 Koszykówka kobiet i mężczyzn
 Lekka Atletyka
 Narciarstwo alpejskie
 Piłka nożna i futsal kobiet oraz 
mężczyzn

 Piłka ręczna kobiet i mężczyzn
 Pływanie
 Siatkówka kobiet i mężczyzn
 Snowboard
 Szachy
 Szermierka
 Tenis stołowy
 Tenis
 Trójbój siłowy
 Unihokej
 Wspinaczka sportowa
 Żeglarstwo

PRZEJDźmY DO KONKRETÓW  
- jakie sekcje są dostępne na naszym
Uniwersytecie?

NASI STUDENCI  
to między innymi:

MałGorzaTa HołuB-kowaLik
Mistrzyni i Wicemistrzyni Igrzysk 
Olimpijskich Tokyo 2020, Wicemistrzyni 
Świata z 2019 roku oraz wielokrotna 
medalistka Mistrzostw Polski

adeLa PiSkorSka
Ambitna i utalentowana młoda 
pływaczka, uczestniczka Mistrzostw 
Świata w Melbourne w 2022 roku, 
medalistka Mistrzostw Polski.

oLGa TrzeCiak
Znakomita koszykarka Wicemistrza 
Polski AZS UMCS Lublin. Jest  
ważnym ogniwem zespołu zarówno  
w rozgrywkach Energa Basket Ligi 
Kobiet, jak i w europejskich pucharach. 

Małgorzata Hołub-kowalik olga Trzeciak
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