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Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2016/2017 

      

Lublin, dn. 01.03.2017 r. 

 

KOMUNIKAT nr 58 
Terminarz II rundy zawodów w pływaniu kobiet i mężczyzn. 

        

 

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2016/2017 – II runda  

w pływaniu kobiet i mężczyzn (na basenie 25m) odbędą się 2 kwietnia 2017 r. (niedziela)  

na pływalni Aqua Lublin (Al. Zygmuntowskie 4). 

 

Program zawodów: 

 16.00-17.00 – weryfikacja 

 16.30-17.00 – rozgrzewka 

 17.15 – początek zawodów 

MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

1. 100m dowolnym 2. 100m dowolnym 

3. 100m klasycznym 4. 100m klasycznym 

5. 50m motylkowym 6. 50m motylkowym 

7. 100m grzbietowym 8. 100m grzbietowym 

9. 100m zmiennym 10. 100m zmiennym 

11. 50m dowolnym 12. 50m dowolnym 

13. 50m klasycznym 14. 50m klasycznym 

15. 50m grzbietowym 16. 50m grzbietowym 

17. 4 x 50m zmiennym 18. 4 x 50m zmiennym 

19. 4 x 50m dowolnym 20. 4 x 50m dowolnym 

 

Zgłoszenia:  

 zgłoszenia do zawodów na listach startowych przyjmowane będą do 30.03.2017 r. 

(czwartek) przez p. Piotra Bujaka (e-mail: ppbujak@wp.pl, tel. kontaktowy 510-089-179). 
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 Kluby AZS, które nie dostarczą list startowych w wyżej podanym terminie nie wezmą 

udziału w zawodach. 

 

Sprawy techniczne:  

 zawodnik/zawodniczka może wystartować w 2 konkurencjach indywidualnych  

i w 1 sztafecie. 

 zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny dostępnym na 

http://azs.lublin.pl/ i przepisami PZP. 

 

Weryfikacja: 

 przed zawodami nastąpi weryfikacja zawodników w oparciu o listę zbiorczą,  

dokument poświadczający fakt studiowania (indeks, legitymacja studencka, certyfikat 

AZS) oraz legitymację ISIC-AZS. Wszelkie wzory dokumentów są dostępne na stronie 

http://azs.lublin.pl/ w dziale Akademickie Mistrzostwa Woj. Lubelskiego/Weryfikacja. 

 z obowiązku weryfikacji zwolnieni są zawodnicy pozytywnie zweryfikowani podczas  

I rundy AMWL 2016/2017. 

 zawodnicy nie spełniający warunków nie będą mogli wziąć udziału w zawodach.  

 weryfikacji dokonają osoby wyznaczone przez koordynatora AMWL. Weryfikacji można 

dokonać wcześniej w biurze AZS KŚ Woj. Lubelskiego (Centrum Sportowo-Rekreacyjne 

UP, ul. Głęboka 31, pok. 320) w godz. 9.00-14.00.  

 

Organizator rozgrywek:  

 organizatorem zawodów jest Organizacja Środowiskowa AZS Woj. Lubelskiego. 

 osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zawodów jest kol. Anna Romanowska 

(anna.romanowska92@gmail.com, tel. 511-024-436). 

KOORDYNATOR 

Akademickich Mistrzostw 

Województwa Lubelskiego  

/-/ 

mgr inż. Jakub Kańkowski 
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