Akademickie Mistrzostwa Śląska 2019/2020 w Pływaniu
I edycja
1. Organizator
Akademicki Związek Sportowy Katowice, 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 15.
2. Miejsce i termin zawodów
7 grudnia 2019 r. Rozgrzewka – godz. 8:00 – 8:30. Początek zawodów – godz. 8:45.
Pływalnia Pałacu Młodzieży w Katowicach, ul. Mikołowska 26.
3. Uczestnictwo w zawodach
W Mistrzostwach mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną przynależność klubową;
studenci, słuchacze dziennych studiów doktoranckich, pracownicy uczelni – absolwenci szkół
wyższych, absolwenci – do końca ostatniego roku akademickiego wpisanego do indeksu.
Zawodnik ma prawo startu w dwóch różnych konkurencjach indywidualnych oraz w jednej sztafecie
i sztafecie MIX.
4. Program zawodów
4x50 m st. dowolnym MIX (2K + 2M)
100 m st. dowolnym K i M
100 m st. klasycznym K i M
50 m st. motylkowym K i M
100 m st. grzbietowym K i M
50 m st. dowolnym K i M
50 m st. klasycznym K i M
50 m st. grzbietowym K i M
100 m st. zmiennym K i M
4x50 m st. dowolnym K i M
4x50 m st. zmiennym K i M
5. Przepisy techniczne
Długość pływalni: 25 m., 6 torów, temp. wody: 27 st. C, pomiar czasu: półautomatyczny.
Wszystkie konkurencje rozegrane zostaną seriami na czas.
6. Zgłoszenia
Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej w formacie *.lxf
(Lenex) na adres zawody.jczarnecki@gmail.com (Jacek Czarnecki). Zaproszenie będzie do pobrania
na stronach: www.azs.katowice.pl oraz www.megatiming.pl. Edytor zgłoszeń do pobrania:
http://www.plywaniekatowice.pl/pliki/install_eeditor.exe.

Zgłoszenia do 5.12.2019 r. (czwartek), godz. 18:00.
Każde zgłoszenie będzie potwierdzone mailem zwrotnym.
W dniu zawodów o godz. 8:00 odbędzie się odprawa techniczna trenerów
i kierowników ekip. Po opublikowaniu na stronie www.azs.katowice.pl oraz www.megatiming.pl list
zgłoszonych zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie na odprawie technicznej i dotyczyć:
 wycofania zawodnika z konkurencji,
 wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta
tej samej Uczelni.
Nie będzie możliwości dopisywania zawodników podczas odprawy technicznej.
7. Obsługa informatyczna zawodów
Jacek Czarnecki, e-mail zawody.jczarnecki@gmail.com, tel. 511 226 685.
8. Uwagi końcowe
W sprawach nieujętych niniejszym decyduje organizator zawodów oraz sędzia
główny. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska.
9. Kontakt z organizatorem
AZS Katowice, 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 15, tel. 32 253 89 46, katowice@azs.pl.

