KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Nr 1
XII ZJAZD STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
POZNAŃ 2016
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XII Zjeździe Studentów z Niepełnosprawnościami,
który odbędzie się w terminie 13-15 maja 2016 r.
W ramach Zjazdu przeprowadzone zostaną:
1. I Integracyjne Mistrzostwa Polski w Pływaniu;
2. Konferencja
Naukowo-Metodyczna
„Oblicza
kultury
fizycznej
studentów
z niepełnosprawnościami”

ORGANIZATOR:
1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM
2. KU AZS UAM Poznań
3. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych UAM

PATRONAT:
J. M. Rektor UAM

I Integracyjne Mistrzostwa Polski w Pływaniu:
TERMIN:
14 maja 2016 r.

MIEJSCE ZAWODÓW:
Pływalnia UAM, ul. Strażewicza 21, Poznań
Długość: 25 m; Ilość torów: 6; Temperatura min. wody: 26OC

POMIAR CZASU:
ręczny

UCZESTNICTWO:
Prawo startu w zawodach mają wszyscy studenci i pracownicy uczelni spełniający wymagania opisane w
pkt. 3 Regulaminu Ogólnego Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS. Dodatkowo w zawodach mogą brać
również udział studenci, którzy korzystają z zajęć rehabilitacyjnych na uczelni i nie posiadają orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności (klasa startowa „Grupa rehabilitacyjna”), ale ich liczba nie może być
większa niż połowa całej reprezentacji.

ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia drużyny należy przesłać do 6 maja 2016 roku (termin ostateczny) na adres Studium
Wychowania i Sportu UAM (pocztą lub pod adres mailowy swfis@amu.edu.pl )
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w terminie późniejszym na stronie internetowej Studium WFiS
UAM – www.swfis.amu.edu.pl

PRZEPISY TECHNICZNE:
Zawody będą przeprowadzone w poszczególnych „Klasach Startowych” seriami na czas.
Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji
przepisów zgodnie z duchem sportowej rywalizacji.
Zawodnicy i zawodniczki startują w kategoriach (klasa startowa) wynikających z rodzaju
niepełnosprawności (wyjątek stanowią konkurencje Open – 50 m stylem motylkowym i 100 m stylem
dowolnym).
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KONKURENCJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

25 m stylem dowolnym K i M;
50 m stylem grzbietowym K i M;
50 m stylem klasycznym K i M;
50 m stylem dowolnym K i M;
50 m stylem motylkowym Open K i M;
100 m stylem dowolnym Open
sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym ( reprezentacja uczelni).
Uwaga: Sztafetę tworzą wyłącznie zawodnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
Sztafety w zmienionym składzie zawodników mogą startować w zawodach ale nie będą
klasyfikowane.

UWAGI:
1. Każdy zawodnik może wystartować maksymalnie w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w
sztafecie (jeżeli jest uprawniony).
2. Konkurencja może się odbyć, jeżeli zgłosi się do niej minimum 2 zawodników startujących w tej
samej klasie startowej.
3. Kryteria podziału na klasy startowe zostaną podane w kolejnym komunikacie.

Adres do korespondencji:
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM
ul. Zagajnikowa 9
61-602 Poznań
e-mail:swfis@amu.edu.pl
tel.: (61) 829 64 01, fax: (61) 829 64 02
Osoby do szybkiego kontaktu:
1. mgr Lucyna Szudzińska tel. 604 62 00 38 – sprawy organizacyjne
2. dr Jakub Wieczorek tel. 606 104 145; kubaw@amu.edu.pl – sprawy sportowe.

PROGRAM ZAWODÓW:
Piątek: 13.05.2015:
godz. 21.00 - odprawa trenerów – hotel Campanile.
Sobota: 14.05.2015:
ok. godz.8.00 – przejazd na pływalnię (UWAGA! Transport na pływalnię z miejsca zakwaterowania
we własnym zakresie!)
godz. 10.00 - otwarcie zawodów
godz. 10.15 – 10.30 rozgrzewka
godz. 10.30 – rozpoczęcie zawodów
godz. 14.00 - planowane zakończenie zawodów.
NAGRODY:
1 – 3 miejsce we wszystkich klasach startowych.
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Konferencja Naukowo-Metodyczna
z niepełnosprawnościami”.

„Oblicza

Kultury

fizycznej

studentów

UCZESTNICTWO:
Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli uczelni (max. 2 wystąpienia z każdej uczelni).
Wystąpienia nie powinny przekraczać 12 minut. Zapewniamy dostęp do urządzeń multimedialnych.
Propozycje wystąpień (temat, dane prelegenta) prosimy przesłać na adres e-mailowy
kubaw@amu.edu.pl – dr Jakub Wieczorek. Całkowita liczba prelegentów jest ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.

Postanowienia ogólne:
ZASADY FINANSOWANIA:
1. Organizator ponosi koszty związane z organizacją zawodów i konferencji.
2. Zawodnicy wnoszą opłatę startową za uczestnictwo w zawodach pływackich zgodnie z pkt. 5
Regulaminu Ogólnego Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS.
3. Zawodnicy i trenerzy ponoszą koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu do Poznania i na
pływalnię.
ZAKWATEROWANIE:
Propozycja zakwaterowania zostanie przedstawiona w kolejnym komunikacie.

