KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Organizator:
Termin:
Miejsce:

KU AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM
10 grudnia (sobota) 2016 r. godz. 10.00
Pływalnia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Morasko, ul. Strażewicza 21

REGULAMIN TECHNICZNY
62 Zawody Pływackie Szkół Wyższych Wielkopolski o Puchar Przechodni JM Rektora Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
Cel zawodów: Popularyzacja pływania w środowisku akademickim
Harmonogram:
Godzina 10:00 rozgrzewka zawodników
Godzina 10:15 uroczyste otwarcie Zawodów
Godzina 10:25 start do pierwszego wyścigu
Godzina 14:00 zakończenie zawodów
Uczestnicy:
W zawodach mają prawo wystartować wszystkie reprezentacje uczelni wyższych Wielkopolski, które zgłoszą
się w dniu zawodów (tj.10 grudnia 2016) do godziny 9:45
Przepisy techniczne:
a) W zawodach startują studentki i studenci studiów stacjonarnych i zaocznych uczelni wyższych
Wielkopolski, posiadający ważną legitymację studencką oraz pracownicy tychże Uczelni, posiadający
co najmniej wyższe wykształcenie. Prawa startu nie mają pracownicy naukowo-dydaktyczni AWF
Poznań oraz pracownicy SWFiS pozostałych Uczelni.
b) Każda Uczelnia ma prawo do wystawienia w każdej konkurencji indywidualnej dowolną ilość
zawodników (zawodniczek) oraz dwie drużyny w każdej sztafecie.
c) Do punktacji drużynowej brane będą pod uwagę czasy tylko trzech pierwszych zawodników
(zawodniczek) danej Uczelni w każdej konkurencji indywidualnej i po jednej sztafecie z każdej Uczelni.
d) Każdy zawodnik (zawodniczka) ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i w jednej
sztafecie.
e) Wszystkie konkurencje przeprowadzone zostaną seriami na czas. W przypadku uzyskania
identycznych czasów, lepsze miejsce zajmie zawodnik (zawodniczka) płynący/a we wcześniejszej
serii.
f) Zawody rozegrane zostaną zgodnie z aktualnymi przepisami PZP.

Punktacja:
Konkurencje indywidualne punktowane będą wg zasady:
I miejsce – N + 2 pkt., II miejsce – N pkt., III miejsce – N – 1 pkt., itd.
Sztafety punktowane będą wg zasady:
I miejsce – 2N + 4 pkt., II miejsce - 2N, III miejsce – 2N – 2 pkt., itd.
„N” oznacza trzykrotność liczby Uczelni, startujących w Zawodach. Na rezultat drużyny składa się suma
punktów, uzyskanych w konkurencjach indywidualnych i w sztafetach, zarówno przez kobiety jak i przez
mężczyzn.
W przypadku równej liczby punktów, uzyskanych przez dwa lub więcej zespołów, o kolejności w punktacji
drużynowej decyduje większa liczba pierwszych miejsc, a w dalszej kolejności drugich, trzecich, itd…
Niezależnie od punktacji drużynowej o Puchar Przechodni JM Rektora UAM, organizatorzy prowadzą
odrębne punktacje dla kobiet i mężczyzn.
Nagrody:
Puchar Przechodni, ufundowany przez JM Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza dla najlepszej
reprezentacji uczelnianej. Dyplomy indywidualne za wszystkie miejsca na podium. Nagrody książkowe
ufundowane przez Dom Wydawniczy „Rebis”.
Program Zawodów:
Rozgrzewka i odprawa trenerów
Uroczyste otwarcie
100m stylem dowolnym kobiet
100m stylem dowolnym mężczyzn
100m stylem klasycznym kobiet
100m stylem klasycznym mężczyzn
50m stylem grzbietowym kobiet
100m stylem grzbietowym mężczyzn
50m stylem motylkowym kobiet
50m stylem motylkowym mężczyzn
100m stylem zmiennym kobiet
100m stylem zmiennym mężczyzn
Przerwa 10-minutowa na przygotowanie drużyn sztafetowych
Sztafeta 4 x 50m stylem zmiennym kobiet
Sztafeta 4 x 50m stylem zmiennym mężczyzn
Sztafeta 4 x 50m stylem dowolnym kobiet
Sztafeta 4 x 50m stylem dowolnym mężczyzn
Zakończenie zawodów.
Postanowienia końcowe:
Ewentualne protesty można składać na piśmie na ręce Sędziego Głównego w ciągu 15 minut po zakończeniu
konkurencji. Wszystkie sprawy sporne rozstrzygać będzie przedstawiciel Organizatora – mgr Mirosław
Kowalski – Sędzia Główny Zawodów.
Kontakt: kaletu@amu.edu.pl, 724-140-741
Organizatorzy życzą wszystkim uczestnikom Zawodów wielu emocji i sportowych wrażeń.
Ze sportowym pozdrowieniem,

