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REGULAMIN TECHNICZNY
PŁYWANIE

I.

SYSTEM ZAWODÓW
1. Podczas I rundy AMWL rywalizacja odbywać się będzie w następujących
konkurencjach:
Mężczyźni
1. 100 m motylkowy
3. 100 m grzbietowy
5. 100 m dowolny
7. 100 m klasyczny
9. 50 m motylkowy
11. 50 m grzbietowy
13. 50 m dowolny
15. 50 m klasyczny
17. 4 x 50 zmiennym
19. 4 x 50 dowolnym

Kobiety
2. 100 m motylkowy
4. 100 m grzbietowy
6. 100 m dowolny
8. 100 m klasyczny
10. 50 m motylkowy
12. 50 m grzbietowy
14. 50 m dowolny
16. 50 m klasyczny
18. 4 x 50 zmiennym
20. 4 x 50 dowolnym

2. Podczas II rundy AMWL rywalizacja odbywać się będzie w następujących
konkurencjach:
Mężczyźni
1. 100 m dowolny
3. 100 m klasyczny
5. 50 m motylkowy
7. 100 m grzbietowy
9. 100 m zmienny
11. 50 m dowolny
13. 50 m klasyczny
15. 50 m grzbietowy
17. 4 x 50 zmienny
19. 4 x 50 dowolny

Kobiety
2. 100 m dowolny
4. 100 m klasyczny
6. 50 m motylkowy
8. 100 m grzbietowy
10. 100 m zmienny
12. 50 m dowolny
14. 50 m klasyczny
16. 50 m grzbietowy
18. 4 x 50 zmienny
20. 4 x 50 dowolny
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3. W konkurencjach indywidualnych zwycięzca otrzymuje n+1 pkt., drugi zawodnik
n-1 pkt., trzeci n-2 pkt., itd. (gdzie n jest równe liczbie uczelni startujących w zawodach
kobiet/mężczyzn). Wszyscy zawodnicy, którzy nie otrzymaliby w ten sposób punktów
otrzymują 0,5 punktu.
4. W

sztafetach

zwycięzca

otrzymuje

n+1

pkt.,

druga

sztafeta

n-1

pkt.,

trzecia n-2 pkt., itd. (gdzie n jest równe liczbie uczelni startujących w zawodach
kobiet/mężczyzn x 2). Wszystkie sztafety, które nie otrzymałyby w ten sposób punktów
otrzymują 1 punkt.
5. Sporządza

się

odrębną

klasyfikację

indywidualną

oraz

drużynową

dla kobiet i mężczyzn.
6. Do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez wszystkich
zawodników/zawodniczki oraz 1 sztafetę danej uczelni w każdej z konkurencji.

II.

UCZESTNICTWO
1. Zawodnikowi/zawodniczce zezwala się na start w 2 konkurencjach indywidualnych
i w 1 sztafecie.
2. Nie wprowadza się limitów startów zawodników jednej uczelni w każdej
z konkurencji.
3. Limit w przypadku sztafet jednej uczelni w poszczególnych konkurencjach wynosi
1 sztafetę (pozostałe mogą startować jako PK).

III.

PRZEPISY
1. Wszelkie pozostałe sytuacje regulują przepisy PZP i AZS.
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