Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2016/2017

Lublin, dn. 10.05.2017 r.

KOMUNIKAT nr 83a
Terminarz zawodów w lekkiej atletyce kobiet i mężczyzn.
W związku z zamknięciem stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie
(ul. Wojciechowska 38) Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2016/2017
w lekkiej atletyce kobiet i mężczyzn odbędą się 17.05.2017 r. (środa) na stadionie
lekkoatletycznym MOSiR w Krasnymstawie (ul. Piłsudskiego 48).
Program zawodów:


godz. 8.30 – wyjazd autokarów dla drużyn z Lublina (parking między kortami
Lubelskiego

Klubu

Tenisowego,

a

stacją

benzynową

PKN

Aleje Zygmuntowskie)


godz. 9.15-9.45 – weryfikacja



godz. 10.00 –

Kula K

Oszczep M

W dal K



godz. 10.40 – 100 m K

Kula M

Oszczep K

W dal M



godz. 10.50 – 100 m M



godz. 11.00 – 300 m K



godz. 11.05 – 300 m M



godz. 11.15 – 800 m K



godz. 11.20 – 800 m M



godz. 11.30 – 1500 m K



godz. 11.40 – 1500 m M



godz. 11.50 – 4 x 400 m K (tylko w przypadku zgłoszenia 3 sztafet)



godz. 12.00 – 4 x 400 m M (tylko w przypadku zgłoszenia 3 sztafet)



godz. 12.45 – odjazd autokaru do Lublina

Wzwyż K

Wzwyż M

Zawody wspierają:

Orlen,

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2016/2017

UWAGA: Przed startem do każdej konkurencji obowiązuje zbiórka w miejscu rozgrywania danej
konkurencji w celu potwierdzenia obecności (brak potwierdzenia startu w niżej określonym terminie
spowoduje wykreślenie z listy startowej):
- 15 min przed konkurencjami biegowymi,
- 20 min przed konkurencjami technicznymi.

Zgłoszenia:


zgłoszenia do zawodów należy dokonywać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym
dostępnym na stronie http://azs.lublin.pl/ (zakładka Akademickie Mistrzostwa Woj.
Lubelskiego/Dyscypliny/Lekkoatletyka)
lub

jakub.kankowski@azs.lublin.pl

i

przesyłać

dostarczyć

e-mailem

osobiście

do

na

biura

adres:

AZS

KŚ

Woj. Lubelskiego (Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP, ul. Głęboka 31, pok. 25) do dnia
15.05.2017 r. (poniedziałek) do godz. 12.00.


zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię zawodnika/zawodniczki, nazwę uczelni,
datę

urodzenia

zawodnika/zawodniczki

oraz

konkurencje,

w

których

dany

zawodnik/zawodniczka będzie startował/a. Dodatkowo proszę podać składy sztafet
(łącznie z zawodnikami/zawodniczkami rezerwowymi).


w zgłoszeniu należy podać również numer zawodnika/zawodniczki jeśli posiada swój
(prywatny) lub zaznaczyć opcję numer organizatora (wtedy numer zostanie przydzielony
przez organizatora zawodów).



zgłoszenia po terminie oraz zgłoszenia niekompletne nie będą uwzględniane.

Sprawy techniczne:


Uczelnia może zgłosić dowolną ilość zawodników/zawodniczek w każdej konkurencji
biegowej i technicznej oraz po jednej sztafecie kobiet i mężczyzn.



zawodnik/zawodniczka

może

wystartować

maksymalnie

w

2

konkurencjach

indywidualnych plus w sztafecie.


konkurencje AMWL 2016/2017: 100 m K i M, 300 m K i M, 800 m K i M,
1500 m K i M, sztafety K i M, wzwyż K i M, w dal K i M, kula K i M, oszczep K i M.
Zawody wspierają:

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2016/2017



przed startem do każdej konkurencji obowiązuje zbiórka w miejscu rozgrywania danej
konkurencji (15 min przed konkurencjami biegowymi, 20 min przed konkurencjami
technicznymi).



w konkurencjach biegowych zostaną rozegrane serie na czas, w konkurencjach
technicznych (z wyjątkiem skoku wzwyż) zawodnik ma 4 próby na uzyskanie wyniku.



zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem technicznym dyscypliny
dostępnym na http://azs.lublin.pl/.

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/zawodniczki pozytywnie (w pełni)
zweryfikowani podczas meczów/zawodów rozgrywanych do tej pory w ramach
AMWL 2016/2017.



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. 25) w godz. 9.00-14.00.

Organizator rozgrywek:


organizatorem zawodów jest AZS Klubu Środowiskowego Województwa Lubelskiego.



osobą

odpowiedzialną

za

przeprowadzenie

zawodów

jest

kol.

Piotr

(tel. 794-563-794, piotr.rejmer@azs.lublin.pl).
KOORDYNATOR
Akademickich Mistrzostw
Województwa Lubelskiego
/-/
mgr inż. Jakub Kańkowski
Zawody wspierają:

Rejmer

