KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Organizator:
Termin:
Miejsce:

KU AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
1 kwietnia (sobota) 2017 r. od godz. 10.00
Pływalnia Uniwersytecka na Morasku, ul. Strażewicza 21

REGULAMIN TECHNICZNY
Reprezentację uczelni stanowią jej studenci, legitymujący się ważną legitymacją studencką oraz legitymacją
ISIC – AZS (na karcie startowej wpisać numer legitymacji ISIC AZS), a także pracownicy uczelni, posiadający
wyższe wykształcenie oraz dokumenty, stwierdzające fakt zatrudnienia, i legitymację AZS
Każda uczelnia może wystawić do rywalizacji dowolną liczbę zawodników w każdej konkurencji (dotyczy także
sztafet). Zawodnik może startować w 2 konkurencjach indywidualnych i w 1 sztafecie.
Punktacja drużynowa kobiet i mężczyzn prowadzona jest według zasady:
I m – 22 pkt., II – 20 pkt., III m – 19 pkt., itd.
Sztafety punktowane są podwójnie.
Do punktacji zespołowej wlicza się punkty, zdobyte przez dwóch najlepszych zawodników z uczelni w każdej
konkurencji i przez jeden zespół sztafetowy. Przy równej liczbie punktów, zdobytych przez uczelnie, o
kolejności miejsc decyduje większa liczba miejsc I, II, III, itd., zdobytych w poszczególnych konkurencjach.
Konkurencje odbywają się seriami na czas, zawodników należy zgłaszać do nich w kolejności, odpowiadającej
ich aktualnym wynikom. Drużynowy Akademicki Mistrz Wielkopolski (oddzielnie w konkurencji kobiet i
mężczyzn) wyłoniony zostanie po podsumowaniu punktów zdobytych w rundzie jesiennej i wiosennej.
Godz. 10.00 – rozgrzewka, odprawa trenerów
Godz. 10.20 – uroczyste otwarcie
Godz. 10.30 – 100 m st. dowolnym kobiet
Godz. 10.40 – 100 m st. dowolnym mężczyzn
Godz. 10.50 – 100 m st. klasycznym kobiet
Godz. 11.00 – 100 m st. klasycznym mężczyzn
Godz. 11.10 – 50 m st. grzbietowym kobiet
Godz. 11.20 – 100 m st. grzbietowym mężczyzn

Godz. 11.30 – 50 m st. motylkowym kobiet
Godz. 11.40 – 50 m st. motylkowym mężczyzn
Godz. 11.50 – 100 m st. zmiennym kobiet
Godz. 12.00 – 100 m st. zmiennym mężczyzn
Godz. 12.20 – sztafeta 4 x 50 m st. zmiennym kobiet
Godz. 12.30 – sztafeta 4 x 50 m st. zmiennym mężczyzn
Godz. 12.40 – sztafeta 4 x 50 m st. dowolnym kobiet
Godz. 12.50 – sztafeta 4 x 50 m st. dowolnym mężczyzn
Godz. 13.00 – zakończenie zawodów

