
POZNAŃ 2019
IGRZYSKA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

ERGOMETR WIOŚLARSKI

W przypadku nie zgłoszenia się w/w terminie zawodniczka lub zawodnik może wystartować w kategorii 

lub więcej zawodników takiego samego czasu o zajętym miejscu decyduje dogrywka na dystansie 500 metrów

Zawodnicy kategorii lekkiej będą ważeni w dniu zawodów w godzinach od 9:00. 

4. Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie 1000 m w poszczególnych kategoriach. O kolejności

które zajmą 1 i 2 miejsca w każdej kategorii wagowej. 
Koszty związane z transportem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem na finałach pokrywa Organizacja

(za zgodą zainteresowanych). Dogrywka dotyczy pierwszych czterech miejsc, w pozostałych przypadkach

(indeks, legitymacja studencka lubcertyfikat przynależności akademickiej).

studenci pierwszego roku studiów, po raz pierwszy przyjęci na studia. Dokumenty niezbędne do weryfikacji:

3. Zawody rozegrane zostaną odrębnie dla kobiet i mężczyzn, w dwóch kategoriach wagowych:

MA – mężczyźni,

-dowolny dokument potwierdzający status studenta pierwszego roku

obiektywnych (np. awaria ergometru), zawodnik ma prawo do powtórzenia biegu na dystansie 1000 m.

1. Prawo startu w eliminacjach do finału Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku mają jedynie

- zgłoszenie, podpisywane na miejscu, wraz z oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa 

2. Uczelnie mogą wystawić dowolną ilość zawodników.

KA – kobiety,

ML – mężczyźni kategoria lekka (do 75 kg).

KL – kobiety waga lekka (masa ciała zawodniczki do 61 kg),

zajętych miejsc decyduje czas uzyskany przez zawodnika/zawodniczkę. W przypadku uzyskania przez dwóch

REGULAMIN TECHNICZNY

w zawodach ergometru wioślarskiego,

KA lub MA pod warunkiem terminowego zgłoszenia do zawodów. Kolejność startów: KL, ML, KA, MA.

zawodnicy zajmują miejsca ex aequo. W przypadku przerwania biegu przed jego końcem z przyczyn

Osoby, które zakwalifikują się do finałów Mistrzostw 1 lat, które odbędą się w Krakowie zobowiązane są do
wyrobienia legitymacji ISIC AZS. Prawo startu w finałowej imprezie przysługiwać będzie osobom, 

Środowiskowa AZS w Poznaniu. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Organizator: KU AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Termin: 9 listopada (sobota) 2019 r. godz. 10.00,
Zgłoszenia: na miejscu: od 9:00-9:40 ważenie i zgłoszenia zawodników,

Miejsce: Hala sportowa UAM, ul. Zagajnikowa 9
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