
 

 

Komunikat organizacyjny 
Akademickie Mistrzostwa Śląska w Pływaniu  

o „Puchar Rektora PWSZ RACIBÓRZ” 
 

1. Termin i miejsce zawodów: 

 23.03.2017 czwartrk godz. 17.00 

- Rozgrzewka – godz. 16.00 

- Uroczyste rozpoczęcie zawodów – godz. 16.45 

 Kryta  Pływalnia PWSZ Racibórz, ul. Słowackiego 55  

 

2. Organizatorzy:  

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 

 Instytut Kultury Fizycznej PWSZ Racibórz 

 Organizacja Środowiskowa AZS Katowice 

 Klub Uczelniany AZS PWSZ Racibórz 

 

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, temp. wody: 27 st. C, pomiar czasu 

ręczny 

 Wszystkie konkurencje rozegrane zostaną seriami na czas. 

 

 

 



 

6. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać wyłącznie w formie 

elektronicznej na adres e-mail: kontakt@delfincieszyn.pl za pomocą 

załączonego w pliku organizacyjnym edytora. 

 PS2: informujemy również w o tym, iż zawsze potwierdzamy zgłoszenie 

 do zawodów i w przypadku nie otrzymania  potwierdzenia, znaczy to, że 

 po prostu nie otrzymaliśmy tego zgłoszenia. 
  

 Termin zgłoszeń do 21.03.2017.  

 W dniu zawodów tj. 23.03.2017 o godz. 16.00 odbędzie się odprawa 

techniczna trenerów i kierowników ekip. 

 Po opublikowaniu w Internecie na stronie www.azs.katowice.pl list 

zgłoszonych zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie na 

odprawie technicznej i dotyczyć: 

- wycofania zawodnika z konkurencji 

- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej 

konkurencji innego reprezentanta tej samej Uczelni.  

- Jeżeli zdarzy się taka sytuacja jak na zawodach grudniowych, że 

przyjechała ekipa bez zgłoszenia nie zostanie dopuszczona do 

zawodów 

 

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 nie posiadający 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 nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sekretarz 

Organizacji Środowiskowej, który jest jednocześnie przewodniczącym 

Komisji Odwoławczej oraz Naczelnik Zawodów. 

 

8. Kontakt: 

 Naczelnik zawodów: dr Marcin Kunicki 504 233 267  

     e-mail:m.kunicki@vp.pl 

     kontakt@delfincieszyn.pl 
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