
REGULAMIN OG£ASZANIA PRAC W KWARTALNIKU
�MEDICINA SPORTIVA�

1. �Medicina Sportiva� jest kwartalnikiem, w którym
publikowane s¹ prace obejmuj¹ce ró¿ne aspekty me-
dycyny sportowej:

a) prace pogl¹dowe, zamawiane u autorów, lub wyg³o-
szone jako wyk³ady w ramach sympozjów Medicina
Sportiva,

b) przedruki wybranych artyku³ów z czasopism zagra-
nicznych,

c)  prace oryginalne (jedna � dwie prace oryginalne w
numerze),

d) obserwacje kazuistyczne,
e) listy do Redakcji,
f) streszczenia z czasopism zagranicznych i sprawozda-

nia ze zjazdów naukowych, posiedzeñ PTMS i innych
towarzystw medycznych,

g) komunikaty o zjazdach naukowych, sympozjach,
h) recenzje ksi¹¿ek,
i) felietony na tematy medyczne,
j) artyku³y sponsorowane.
2. Prace pogl¹dowe, oryginalne i obserwacje kazuistycz-

ne, podlegaj¹ recenzji przez dwóch wybranych przez
Redakcjê recenzentów. Nasz¹ zasad¹ jest nie ujaw-
nianie nazwisk autorów prac wysy³anych do recen-
zji. Nie ujawniamy tak¿e nazwisk recenzentów auto-
rom prac. Autorzy prac powinni zaznaczyæ w pi�mie
przewodnim do Redakcji, ¿e nades³ana praca nie by³a
nigdzie publikowana, ani nie jest wys³ana do innej
Redakcji.

3. W przypadku przedruków, t³umaczeñ z jêzyków ob-
cych oraz artyku³ów sponsorowanych Redakcja nie
bierze odpowiedzialno�ci za tre�æ naukow¹ tekstów.

4. Prace nale¿y przesy³aæ w trzech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach maszynopisu (30 wierszy na stronie,
margines 4 cm) na adres:

Dr Zbigniew Szygu³a
Medicina Sportiva
Ul. Wo³odyjowskiego 16
31-980 Kraków

Dyskietkê z elektroniczn¹ form¹ pracy zapisanej w pro-
gramie Word 7.0, lub w formacie ASCII nale¿y przys³aæ
do Redakcji po naniesieniu wszystkich poprawek i zaak-
ceptowaniu pracy do druku.
Materia³ów nie zamówionych i nie zaakceptowanych do

druku Redakcja nie odsy³a do Autora (Autorów).
5. Objêto�æ prac oryginalnych nie mo¿e przekraczaæ 12

stron, pogl¹dowych 15 stron, kazuistycznych 6 stron
wraz z pi�miennictwem, rycinami i tabelami, a innych
prac 2 strony. Do pracy nale¿y do³¹czyæ tylko najbar-
dziej niezbêdne pozycje pi�miennictwa.

6. Organizacja manuskryptu:

a) Na pierwszej stronie nale¿y podaæ: pe³ny oraz skró-
cony (do 60 znaków) tytu³ pracy w jêzyku polskim i
angielskim, imiê i nazwisko (nazwiska) Autora
(Wspó³autorów), adres instytucji, w której pracuje
Autor (Wspó³autorzy), adres do korespondencji, te-
lefon, fax, e-mail.

b) Na drugiej stronie nale¿y zamie�ciæ streszczenie pracy
i s³owa kluczowe (4-5) w jêzyku polskim i angielskim.

c) Tekst pracy powinien byæ podzielony na: Wstêp, Ma-
teria³ i Metody, Wyniki (podawane w jednostkach SI)
i Dyskusjê zakoñczon¹ Wnioskami.

d) Ryciny i tabele powinny byæ do³¹czone oddzielnie
wraz z tytu³ami i ich angielskim t³umaczeniem. Na
odwrocie zdjêæ (tylko czarno-bia³e) i rycin nale¿y
wpisaæ tytu³ pracy i nazwisko pierwszego Autora. W
tek�cie pracy nale¿y zaznaczyæ miejsce, w którym
powinien byæ umieszczony materia³ ilustracyjny.

e) Pi�miennictwo cytowane w pracy powinno byæ sporz¹-
dzone w uk³adzie alfabetycznym. Odniesienie do pi-
�miennictwa powinno byæ ka¿dorazowo zaznaczone w
tek�cie pracy liczb¹ ujêt¹ w nawiasy pó³okr¹g³e. W
wykazie nale¿y podaæ kolejno: nazwisko Autora (Auto-
rów nie wiêcej ni¿ czterech), inicja³y imion,  pe³ny tytu³
pracy lub ksi¹¿ki, skrót czasopisma zgodnie z konwen-
cj¹ miêdzynarodow¹ (Index Medicus) oraz kolejno tom,
strony, rok, a w przypadku ksi¹¿ek nazwê firmy wy-
dawniczej, miejsce i rok wydania oraz cytowane strony,
wzoruj¹c siê na podanych przyk³adach:

1. Bar-Or O., Dotan R., Inbar O. et al. Voluntary hypohy-
dration in 10 to 12 year old boys. J. Appl. Physiol. 48:
104-108, 1980.

2. Kaciuba-U�ci³ko H., Kruk B. Cold adaptation in men.
Medicina Sportiva 3: 9-20, 1999.

3. Terjung R.L., McAllister R.M., Mackie-Enbregston B.
The influence of exercise training on muscle blood flow.
Nazar K., Kaciuba-U�ci³ko H., Budohoski L. (Eds.) In-
ternational perspectives in exercise physiology. Human
Kinetics Books, Champaign, Ill, 1990: 19-25.

4. Brouns F. Nutritional Needs of Athletes. Wiley & Sons,
Chichester, 1993.

7. Próbny wydruk pracy (�szczotka�) bêdzie wys³any do
pierwszego autora, celem dokonania ostatecznej ko-
rekty, z pro�b¹ o odes³anie go do Redakcji w ci¹gu
kilku dni.

8. Pierwszy Autor musi do³¹czyæ odpowiedni¹ zgodê na
przedruk uzyskan¹ od wydawcy, je�li w swojej pracy
u¿ywa rycin, tabel lub innych ilustracji (swoich lub
cudzych) gdzie� ju¿ wcze�niej opublikowanych.

9. Za wydrukowane prace nie przewiduje siê honorariów
autorskich. Autorzy otrzymuj¹ bezp³atnie po jednym
egzemplarzu numeru, w którym wydrukowano pra-
cê.



INSTRUCTION  FOR  AUTHORS
1. Medicina Sportiva, issued quarterly, publishes artic-

les of a high standard on various aspects of sports
medicine.
a) review papers,
b) reprints of chosen articles from foreign journals,
c) original research papers,
d) case reports,
e) letters to the Editor
f) reports from scientific medical meetings
g) communication about forthcoming meetings and

congresses,
h) book reviews,
i) essays on medical topics
j) articles from sponsors

2. Original research papers, case reports and non-invited
papers are peer reviewed by two referees. Our policy
is to blind reviewers to the origin of the manuscript.
The names of the reviewers are not disclosed to au-
thors. If rejected, papers and illustrations will not be
returned. Authors should state that papers were not
or will not be, published elsewhere.

3. The Editor is not responsible for the scientific content
of reprints from foreign journals or sponsored artic-
les.

4. Three hard copies and paper prepared on IBM-com-
patible disk in Word 7.0, Text or ASCII file format as
well as all correspondence should be directed to:

Dr. Zbigniew Szygula
Medicina Sportiva
ul. Wolodyjowskiego 16
31-980 Krakow, Poland

5. Original papers should not exceed 12 standard pages
(the entire manuscript together with all illustrations
and references should not exceed 20 pages), case re-
ports - 6 pages, reports, letters and reviews - 2 pages.
The manuscript should be written double spaced on
A4 paper.

6. The manuscript should be arranged as follows:
i. Title page: TITLE OF THE PAPER, First and last na-

me(s) of author(s), authors� institution, name and ad-
dress of the main author with his fax or e-mail, run-
ning title (up to 60 characters), 4-5 key words, ack-
nowledgements (if any).

ii. Abstract (up: to 250 words),
iii. Text: Introduction, Materials and Methods, Results

(SI units should be used), Discussion with conclu-
sions, References.

iv. Tables should be submitted on separate page, numbe-
red in Arabic numerals, accompanied by a short title
and self-explanatory.

v. Drawings, graphs and diagrams should be submitted in
the final form for publication. Please indicate, with soft
pencil on the back of all illustrations, the name of the
first author, the figure number and the title. Legends
for the illustrations should be submitted on the separa-
te sheet of paper and should be self-explanatory. Pho-
tographs must be black and white glossy prints.

vi. References, should be numbered in the text in paren-
theses (1), and listed alphabetically at the end of the
article using the last name of the first author. Refe-
rences should be formatted as shown in the following
examples:

1. Bar-Or O., Dotan R., Inbar O. et al. Voluntary hypohy-
dration in 10 to 12 year old boys. J. Appl. Physiol. 48:
104-108, 1980.

2. Kaciuba-U�ci³ko H., Kruk B. Cold adaptation in men.
Medicina Sportiva 3: 9-20, 1999 (in Polish, English abs-
tract).

3. Terjung R.L., McAllister R.M., Mackie-Enbregston B.
The influence of exercise training on muscle blood flow.
Nazar K., Kaciuba-U�ci³ko H., Budohoski L. (Eds.)
International perspectives in exercise physiology. Hu-
man Kinetics Books, Champaign, Ill, 1990: 19-25.

4. Brouns F. Nutritional Needs of Athletes. Wiley & Sons,
Chichester, 1993.

7. Proofs will be sent to the corresponding author for
correction and authors should return their proofs as
soon as possible.

8. Authors must obtain permission to publish copyright
illustrations before submission.


