
 
 

 

 

 
 

Akademickie Mistrzostwa Śląska w Pływaniu 2016/17 – 1 edycja 

Komunikat organizacyjny 

 

 1.  Termin i miejsce zawodów:  

 14.01.2017 (sobota)  

Rozgrzewka – godz. 10.00 - 10:45 

Uroczyste rozpoczęcie zawodów – godz. 10.45 

Zawody - godz. 11:00  

 Kryta Pływalnia Pałacu Młodzieży, Katowice ul. Mikołowska 26 

2.  Organizatorzy:   

 Pałac Młodzieży w Katowicach 

 Organizacja Środowiskowa AZS Katowice 

3.  Uczestnictwo:  

 W zawodach mają prawo startu zawodnicy:  

 Zgłoszeni przez daną Uczelnię w odpowiednim terminie  

 Posiadający ważną legitymację ISIC AZS oraz aktualne badania lekarskie  

4.  Program zawodów:  

 100 m. st. dowolnym K i M  

 100 m. st. klasycznym K i M  

 100 m. st. grzbietowym K i M  

 50 m. st. motylkowym K i M  

 50 m st. dowolnym K i M,  

 50 m st. klasycznym K i M,  

 50 m st. grzbietowym K i M.  

 100 m. st. zmiennym K i M  

 4x50 m. st. dowolnym K i M  

 4x50 m. st. zmiennym K i M   

5.  Przepisy techniczne:  

 Długość pływalni: 25 m., 6 torów, pomiar czasu półautomatyczny  

 Wszystkie konkurencje rozegrane zostaną seriami na czas.  

6.  Zgłoszenia:   

Obowiązuje zgłoszenie z programu Entry Editor SPLASH. Wygenerowany plik należy przesłać na adres 

poczty e-mail: zawody.jczarnecki@gmail.com do dnia 11.01.2017.  

mailto:zawody.jczarnecki@gmail.com


 
 

Zgłoszenie musi zawierać: Nazwę uczelni, wszystkie dane kontaktowe (zakładka klub), dane 

zawodnika: nazwisko i imię, data urodzenia, konkurencja i czas orientacyjny (najlepszy tegoroczny 

wynik), składy sztafetowe. 

Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem zwrotnym. W przypadku nie otrzymania 

potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny: 511 226 685.  

Instrukcja zgłoszeń online dostępna na stronie http://www.azs.katowice.pl  

Zmiany i skreślenia 

Po opublikowaniu w Internecie na stronie Organizacji Środowiskowej list zgłoszonych zawodników 

nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany za wyjątkiem:  

 wycofania zawodnika z konkurencji  

 wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta tej 

samej Uczelni.  

w/w informacje należy przekazać obsłudze informatycznej zawodów do 13.01.2017 do godziny 

18:00. 

Oświadczenia, stan zdrowia 

Jednocześnie z oddaniem zgłoszeń ostatecznych, zgłaszający klub (uczelnia) zapewnia, że zgłoszeni do 

tych zawodów uczestnicy posiadają ważne badania lekarskie (karty zdrowia) oraz stosowne 

ubezpieczenie. 

 

7.  Postanowienia końcowe:  

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP oraz regulamin AMŚ.  

 Przed każdym wyścigiem nastąpi weryfikacja legitymacji ISIC AZS przez sędziego Kierownika 

Wyścigu.   

 Zawodnicy nieposiadający przy sobie legitymacji ISIC AZS nie zostaną dopuszczeni do startu!!!  

 Do zawodów nie zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy nie spełniają wymogów zgodnych z 

regulaminem AMŚ.    

 O sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sekretarz Organizacji 

Środowiskowej, który jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Odwoławczej oraz 

Naczelnik Zawodów.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. 

 Na pływalni obowiązuje obuwie zamienne (klapki pływackie) 

W dniu zawodów o godz. 10:30 odbędzie się odprawa techniczna trenerów i kierowników ekip.  

 

8.  Kontakt:  

 Obsługa informatyczna zawodów Jacek Czarnecki, Kacper Strzelecki: 

E-mail: zawody.jczarnecki@gmail.com  

Tel: 511 226 685 

 

http://www.azs.katowice.pl/
mailto:zawody.jczarnecki@gmail.com

