
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

REGULAMIN  

AKADEMICKICH MISTRZOSTW KIELC W PŁYWANIU 

z okazji 50-lecia Politechniki Świętokrzyskiej  

 
I. PROGRAM  ZAWODÓW 

1. Dla kobiet i mężczyzn Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w 

następujących konkurencjach : 50m dowolnym, 50m klasycznym, 50m 

grzbietem, 50m motylem, 100m zmiennym, sztafety: 4x 50m 

dowolnym,. 

2. Zawody zostaną przeprowadzone w ciągu jednego dnia t.j. 09.06.2015 

roku w godzinach 9.00-11.30 na basenie "ORKA" przy ul. Kujawskiej 18. 

Rozgrzewka przed zawodami 8.30 – 8.55. 

II. UCZESTNICTWO 

1. W zawodach mogą brać udział studenci i pracownicy 

poszczególnych Uczelni Wyższych w Kielcach. 

2. Zgłoszenia należy wysyłać na maila: amk.plywaniekielce@gmail.com z 

wypełnionym formularzem zgłoszeniowym zał. nr 1, do 02.06.2015roku. 

3. Studenci/ pracownicy maja prawo startu w 2 różnych konkurencjach 

indywidualnych i sztafecie. 

4. Uczelnia ma prawo zgłosić dowolna liczbę studentów i pracowników 

uczelni w konkurencjach indywidualnych i sztafetach. 

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

1. Zawody  przeprowadzane będą systemem finałów. 

2. Wszystkie wyścigi zostaną przeprowadzone w seriach na czas. 

3. Sztafety będę rozgrywane w seriach na czas po przeprowadzonych 

konkurencjach indywidualnych. 

4. Rozstawień do poszczególnych serii dokona sekretariat zawodów na 

podstawie podanych wyników w formularzu zgłoszeniowych. Brak 

podanego czasu automatycznie wyznacza start w pierwszej serii. 

5. Listy startowe dostępne będą przed zawodami na basenie.  

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

IV. PUNKTACJA 

1. W Mistrzostwach będą przeprowadzone następujące klasyfikacje: 

a. Indywidualna w poszczególnych konkurencjach dla kobiet i 

mężczyzn z podziałem na studentów i pracowników, 

b. Drużynowa oddzielnie dla kobiet i mężczyzn z podziałem na 

studentów i pracowników. 

2. W każdej konkurencji indywidualnej punktują pierwsze dwie osoby z 

poszczególnych uczelni. W klasyfikacji sztafetowej punktuje 1 sztafeta 

danej uczelni.  

3. Za I miejsce w konkurencji indywidualnej student/pracownik otrzymuje 

n +1 pkt. Za II miejsce n-1 pkt, za III miejsce n-2 itp., gdzie n=liczba 

uczelni x 10. 

4. Za I miejsce w sztafecie uczelnia otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1, 

za III miejsce n-2 itp. 

5.  

V. UWAGI KOŃCOWE 

1. Mistrzostwa przeprowadzane będą z elektronicznym czasem pomiaru 

przez sędziów posiadających uprawnienia PZP. 

2. Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych konkurencjach 

indywidualnych wręczane są pod warunkiem ukończenia konkurencji 

przez min.6 uczestników. Klasyfikacja medalowa sztafet występuje przy 

zgłoszeniu się min. 4 zespołów. 

3. Konkurencje sztafetowe zgłasza jedna osoba. Najlepiej trener z danej 

uczelni.  

4. Do każdej uczelni zostanie przesłana lista z wykazem osób, które będą 

uczestniczyć  w zawodach (studenci/ pracownicy). 

 
 


