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KOMUNIKAT OGANIZACYJNY 

IV Drużynowych Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych 

w pływaniu we Wrocławiu, 2014r. 
 

 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu informują, że są organizatorami IV MPUM w pływaniu. 
 

1. Termin zawodów: 28-30.03.2014r. 
 

Odprawa techniczna, weryfikacja (ewentualne korekty list startowych) 
28.03.2014r.godzina 20:30 w Quality Hotel Wrocław, ul. Kromera 16 
 
Pierwszy dzień: 
Odprawa przed zawodami: 11:45-12:00 
Uroczyste otwarcie: 12:15 
Rozgrzewka: 12:40 
Start: 13:00 
Zakończenie zawodów: 16:00 
 
Drugi dzień: 
Odprawa przed zawodami:12:00 – 12:15 
Rozgrzewka: 12:00 – 12:20 
Start: 12:30 
Uroczyste zakończenie zawodów: bezpośrednio po zakończeniu ostatniej 
konkurencji 

 
2. Miejsce zawodów: 

  Pływalnia Sportowa przy Hotelu GEM ul. Mianowskiego 2b ,Wrocław 
 
3. Naczelnik zawodów:  
          mgr Wojciech Wójcik 
 
4. Przepisy techniczne: 

- zawody przeprowadzane są seriami na czas, zgodnie z przepisami  
FINA i PZP, 
- w sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów  
i sędzia główny, 
- pomiar czasu elektroniczny: Collarado Time System DELPHIN, 
- zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz  
  w jednej sztafecie. 
- w trakcie zawodów wyniki online na stronie megatiming.pl 
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Punktacja 
 

 W każdej konkurencji indywidualnej obejmować będzie „n” miejsc wg  zasady: 
 I miejsce – n+1 pkt., 
 II miejsce – n-1 pkt , 
III miejsce – n-2 pkt.,    itd. 

Gdzie „n” oznacza podwojoną ilość zweryfikowanych do mistrzostw uczelni 
(oddzielnie dla kobiet i mężczyzn).  

Sztafety punktowane są podwójnie. W tym wypadku „n” oznacza poczwórną ilość 
zweryfikowanych do mistrzostw uczelni (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn). 

O kolejności zajętych przez uczelnie miejsc decyduje – suma punktów uzyskanych 
przez wszystkich zawodników/czki w konkurencjach indywidualnych i sztafetach 
(oddzielnie dla kobiet i mężczyzn). 

Przy równej ilości zdobytych punktów przez 2 lub więcej uczelni o kolejności zajętych 
miejsc decyduje większa ilość pierwszych miejsc, następnie drugich, itd. 

 
5. Program zawodów:  

 
29.03.2014r: 

� 100m stylem dowolnym, 

� 100m stylem klasycznym, 

� 50m stylem motylkowym, 

� 100m stylem grzbietowym, 

� 100m stylem zmiennym, 

30.03.2014 

� 50m stylem dowolnym, 

� 50m stylem klasycznym, 

� 50m stylem grzbietowym, 

� 4 x 50m stylem dowolnym, 

� 4 x 50m stylem zmiennym. 

 
6. Zgłoszenia do zawodów: 

Zgłoszenia imienne wraz z konkurencją do których został zgłoszony zawodnik 
wraz z najlepszymi wynikami (można wpisać NT, zgłoszenie bez czasów), bez 
kart startowych, należy przesłać na adres: zostanie podany  w terminie 

późniejszym. 
Do wypełnienia zgłoszenia należy zainstalować Edytor Zgłoszeń, do pobrania 
wraz z instrukcją na stronie www.nadobny.net/azs. Następnie pobieramy plik 
zaproszenie.lxf .Wypełniamy i wysyłamy na adres jw. w nieprzekraczalnym 
terminie do 21.03.2014r. Od 23.03.2014 godz. oficjalne listy startowe, można 
pobrać ze strony www.megatiming.pl. 
W przypadku pytań proszę o kontakt z informatykiem zawodów: Bogdanem 
Nadobnym lub Kamilem Frankiem, tel. 517 168 779, kamilfrank@wp.pl lub 
zawody@nadobny.net.   
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 7. Zakwaterowanie:        Quality Hotel Wrocław, ul. Kromera 16;  
                  Hotelu GEM, ul. Mianowskiego 2b 

     

Zakwaterowanie i wpisowe należy wpłacać do 10.03.2014r. : 
 

 Hotel Quality Hotel GEM Wpisowe 
Białystok 3840zł - 1300,00zł 
Bydgoszcz - - 650,00zł 
Gdańsk 4080zł - 1300,00zł 
Katowice 3840zł - 1300,00zł 
Kraków 4200zł - 1300,00zł 
Lublin 2160zł - 1300,00zł 
Łódź 4920zł - 1300,00zł 
Poznań - 2505,00zł 1300,00zł 
Szczecin 3720zł - 1300,00zł 
Warszawa 3720zł - 1300,00zł 
 

  

8.  Zasady finansowe: 
 
Wpisowe prosimy przelać na konto: 

Klub Sportowy „AZS Wrocław” 
Akademickiego Związku Sportowego 
Ul. Mianowskiego 2b, 51-605 Wrocław 
45 1090 2402 0000 0001 1450 8382  
Tytułem: MPUM w pływaniu i nazwa miasta 

 
Kwoty za zakwaterowanie prosimy przelać na konto (z wyłączeniem Poznania): 

CHP WROCŁAW SP. Z O.O. 
UL. G.ZAPOLSKIEJ  38 
30-126 KRAKÓW 
NIP: 9452167039 
ALIOR BANK S.A. , nr. konta : 35 2490 0005 0000 4520 6781 6648 
Tytułem: pływanie 28.03 i nazwa miasta 
 

Klub Sportowy „AZS Wrocław”  Akademickiego Związku Sportowego - Poznań 
ul. Mianowskiego 2B 
51-605 Wrocław 
Bank Zachodni WBK S.A 
45 1090 2402 0000 0001 1450 8382 
Tytułem: MPUM w pływaniu i nazwa miasta 
 
 9. Postanowienia końcowe: 
   

- Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wew. Pływalni 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych 

i następstw nieszczęśliwych wypadków 
 

 


