
 

 

 

 

PŁYWANIE - KOMUNIKAT NR 2 

 

1. Terminy zawodów: III rzut – 14 marca 2022 r.  

2. Miejsce zawodów: CSiR UW, ul. Banacha 2a 

3. Termin zgłoszeń:  11 marca 2022 r. 

4. System zgłoszeń: Klub Uczelniany AZS dokonuje zgłoszenia zawodników/czek 

poprzez elektroniczny system zgłoszeń E-madzia. 

Dodatkowo należy przesłać zgłoszenie w programie SPLASH-ENTRY  

w terminach podanych powyżej na adres mailowy: 

zawody@wmozp.pl  

Program i plik z zaproszeniem do pobrania ze strony AMWiM.  

5. Program zawodów: 

 Godz. 18:30 – 19:00 weryfikacja zawodników, 

 Godz. 19:10 – 19:30 – rozgrzewka kobiet, 

 Godz. 19:30 – rozpoczęcie zawodów kobiet 

 Godz. 20:20 – 20:40 – rozgrzewka mężczyzn 

 Godz. 20:40 – sztafety MIX 

 Godz. 20:50 – rozpoczęcie zawodów mężczyzn 

W związku z obowiązującymi zasadami korzystania z pływalni CSiR UW na płycie pływalni może jednocześnie przebywać 

ograniczona liczba osób. Po zakończeniu swoich startów prosimy o bezzwłoczne opuszczenie pływalni oraz szatni, a także 

o dostosowywanie się do próśb osób prowadzących zawody. 

6. Kolejność konkurencji: 

I. 50 m. st. dowolnym kobiet 

II. 50 m. st. klasycznym kobiet 

III. 100 m. st. grzbietowym kobiet 

IV. 100 m. st. motylkowym kobiet 

V. 100 m st. zmiennym kobiet 

VI. 4 x 50 m st. dowolnym kobiet 

VII. 4 x 50 m st. zmiennym kobiet 

 

VIII. 4 x 50 m st. dowolnym (MIX) 

IX. 50 m. st. dowolnym mężczyzn 

X. 50 m. st. klasycznym mężczyzn 

XI. 100 m. st. grzbietowym mężczyzn 

XII. 100 m. st. motylkowym mężczyzn 

XIII. 100 m st. zmiennym mężczyzn 

XIV. 4 x 50 m st. dowolnym mężczyzn 

XV. 4 x 50 m st. zmiennym mężczyzn 

 

 

7. Weryfikacja:  

Podczas weryfikacji trener/kierownik ekipy musi przedstawić następujące dokumenty: 

 Drużynowe zgłoszenie ostateczne z Systemu e-madzia podpisane przez Prezesa KU AZS, 

 Certyfikat Przynależności Akademickiej – każdego ze zgłoszonych po raz pierwszy zawodników (oryginał 

lub skan z oryginalnym podpisem zawodnika), 
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 każdy ze zgłoszonych zawodników obowiązkowo musi posiadać legitymację AZS lub ISIC-AZS  

w systemie www.planeta.azs.pl 

 Oświadczenie COVID – dostępne na https://azs.waw.pl/amw/plywanie/ 

 zgodę rodzica / prawnego opiekuna zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu ogólnego AMP 

(dostępnego na stronie www.ampy.pl) – w przypadku osób niepełnoletnich 

 

http://www.ampy.pl/

