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ŚWIĘTO SPORTU – ZAWODY PŁYWACKIE  

AWF KRAKÓW 

08.05.2013 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Termin i miejsce zawodów  

Zespół Krytych Pływalni AWF w Krakowie – 8.05.2013 (środa) 

8:15  Rozgrzewka. 

8:45 Uroczyste otwarcie zawodów:  

JM Rektor Andrzej Klimek; Profesor Ewa Dybińska. 

9:00 Rozpoczęcie zawodów. 

10:30 Uroczyste zamknięcie Zawodów Pływackich. 

 

2. Organizator – Zakład Sportów Wodnych AWF Kraków 

3. Informacje techniczne: 

 pływalnia 25m; 8 torów, temperatura wody: 27°C; 

 pomiar czasu: automatyczny; 

 zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA i PZP; 

 zawody przeprowadzane są seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe; 

 po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem roczniki.  

4. Naczelnik Zawodów – mgr Kordian Lach 

 

5. Program zawodów 8.05.2013r – zawody składają się z jednego bloku startowego. 

Konkurencja Nr Nazwa konkurencji K/M 

1 50 m dowolnym K 

2 50 m dowolnym M 

3 50 m klasycznym K 

4 50 m klasycznym M 

5 Sztafeta 4 x 50 m zmiennym K 

6 Sztafeta 4 x 50 m zmiennym M 

DEKORACJA 50 m dowolnym 50 m klasycznym i SZTAFET 4 x50 m 

7 50 m grzbietowym K 

8 50 m grzbietowym M 

9 50 m motylkowym K 

10 50 m motylkowym M 

11 Sztafeta 8 x 50 m dowolnym Mix.(4K+4M) 

DEKORACJA 50 m grzbietowym i 50 m motylkowym i SZTAFETY 8 x 50 m 
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6. Zgłoszenia do zawodów: 

Zgłoszenia do zawodów przyjmują bezpośrednio kierownicy poszczególnych roczników w 

nieprzekraczalnym terminie do 06.05.2013 roku do godz. 20:00 

a. I rok   dr Marcin Kaca  

b. II rok   dr Mirosław Juszkiewicz/ dr Witold Ziara  

c. III rok   mgr Tadeusz Ciepielowski 

d. I i II rok SUM  dr Marek Strzała/ dr Andrzej Ostrowski  

Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: 

 Imię i nazwisko zawodnika i datę urodzenia DD/MM/RRRR 

 Dystans, konkurencję oraz orientacyjny czas/ Rok studiów/ wydział/ kierunek  

 Telefon kontaktowy, adres e-mail, 

 Przy dokonaniu zgłoszenia trzeba okazać aktualne badania lekarskie (książeczka zdrowia 

studenta) lub indeks. 

7. Zasady uczestnictwa: 

 w zawodach mają prawo startu studenci wszystkich kierunków i wydziałów, reprezentujących 

dany rocznik; 

 w zawodach mają prawo startu również absolwenci naszej Uczelni, kończący studia w 2013; 

 rocznik może być reprezentowany w każdej konkurencji indywidualnej przez dowolną ilość 

zawodników; 

 2-óch najlepszych zawodników bądź zawodniczki klasyfikuje się w punktacji generalnej. 

 każdy rocznik może wystawić tylko 1 sztafetę według podanych konkurencjach 

sztafetowych; 

 zawodnicy mają prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie; 

 nie można zamieniać startów na 2 sztafety i jeden start indywidualny; 

 rywalizacja odbywać się będzie w następujących kategoriach: 

a. I rok studiów wszystkich kierunków i wydziałów. 

b. II rok studiów wszystkich kierunków i wydziałów. 

c. III rok studiów wszystkich kierunków i wydziałów. 

d. I i II SUM studiów wszystkich kierunków i wydziałów. 

8. Zawody są rozgrywane według przepisów FINA i PZP 

9. Zawody będą przeprowadzane seriami na czas od najsłabszej do najlepszej bez podziału na 

kategorie rocznikowe. 

10. Wyniki końcowe podawane będą w podziale na kategorie.  
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5. Nagrody i punktacja: 

Punktacja prowadzona będzie jako: 

 Klasyfikacja indywidualna - Za miejsca 1 – 3 wśród Kobiet i Mężczyzn w danej konkurencji 

przyznawane są medale i dyplomy (bez podziału na kategorie wiekowe); 

 Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest według poniższych zasad: 

 dla drużyny punktuje każdy sklasyfikowany zawodnik w startach indywidualnych wg klucza: 

1 miejce - 7 punktów 

2 miejce - 5 punktów 

3 miejce - 4 punkty 

4 miejce - 3 punkty 

5 miejce - 2 punkty 

6 miejce - 1 punkt 

Każdy następny sklasyfikowany zawodnik otrzymuje 1 punkt. 

 dla drużyny punktują wszystkie sztafety danego rocznika, punktacja za sztafety jest liczona 

podwójnie wg klucza: 

1 miejce - 14 punktów 

2 miejce - 10 punktów 

3 miejce - 8 punktów 

4 miejce - 6 punktów 

5 miejce - 4 punkty 

 

Finalnie zostanie wyłoniony najlepszy rocznik wg sumy punktów zdobytych w klasyfikacji 

drużynowej w poszczególnych konkurencjach, i na podstawie punktacji zostanie wyłoniony 

Mistrzowski Rocznik w Pływaniu, który otrzyma puchar - Mistrza Sportu w Pływaniu podczas 

imprezy na hali ZGS w godzinach wieczornych. 

1. Najlepszy zawodnik i zawodniczka również zostanie nagrodzony pucharem podczas gali 

otwarcia Juwenaliów  

 

6. Sprawy porządkowe 

1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator lub naczelnik zawodów. 

2. Za posiadanie aktualnych badań lekarskich czyni się odpowiedzialnych samych zgłaszających się 

oraz kierowników ekip startujących.  

3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 

organizacyjnego. 

 

Opracowała: dr Katarzyna Kucia-Czyszczoń 


