
 

 

 

INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI AZS 

W PŁYWANIU 

Komunikat organizacyjny #1 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS w pływaniu, które 

odbędą się w dn. 13.05-15.05.2022 r. w Poznaniu. 

 

1. Organizator: Akademicki Związek Sportowy 
AZS UAM Poznań 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM 
Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM Poznań 

2. Patronat honorowy: JM Rektor UAM Poznań 

3. Termin: 13.05.2022 r.-15.05.2022 r. 

4. Zakwaterowanie i 
wyżywienie: 
 

Hotel Novotel Poznań Malta***, 61-028 Poznań, ul. Termalna 5  
Pokoje 2-3 osobowe z łazienką, telewizorem i dostępem do internetu. 
Wyżywienie od kolacji 13.05.2022 r. do obiadu 15.05.2022 r. 

5. Miejsca zawodów: Pływalnia UAM Poznań 
61-606 Poznań, ul. Strażewicza 21 

6. Uczestnictwo: Prawo wzięcia udziału mają wszystkie osoby pełnoletnie spełniające 
wymagania opisane w Regulaminie Ogólnym Integracyjnych Mistrzostw Polski 
AZS. 

7. Zgłoszenia: Zgłoszenie należy wygenerować poprzez elektroniczny system zgłoszeń, na 
stronie www.imp.azs.pl w zakładce Zgłoszenie / Pływanie do dnia 19.04.2022 r. 
do godziny 20:00. 

8. Wymagane 
dokumenty: 

W pierwszym dniu zawodów uczestnik winien przedstawić organizatorowi 
komplet dokumentów (zgodnie z zapisami regulaminów): 

a) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza 
orzecznika ZUS lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów 

b) wypełniony i opieczętowany certyfikat przynależności klubowej, 
c) wypełnione oświadczenie COVID-19. 

9. Zasady 
finansowania: 

Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 
zakwalifikowanych zawodników z orzeczeniem (klasy startowe: R, O, L, I). 
Uczestnicy na własny koszt przyjeżdżają na zawody. O zakwalifikowaniu do 
udziału decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Zawodnicy bez orzeczenia (klasa startowa GR) oraz osoby dodatkowe (np. 
trener) ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia samodzielnie: 
 
WARIANT A: 670 zł – zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (2 doby), pełne 
wyżywienie, gadżety / osoba 
WARIANT B: 490 zł – zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (2 doby), pełne 
wyżywienie, gadżety / osoba 
 

10. Osoby kontaktowe: dr Marta Dalecka – koordynator IMP AZS; marta.dalecka@azs.pl  
mgr Marta Gębala – sprawy organizacyjne, 790222345; krzemi@amu.edu.pl  
dr Jakub Wieczorek – sprawy sportowe, 606104145; kubaw@amu.edu.pl   
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11. 

 
Konkurencje: 

 
Każdy zawodnik może wystartować w maksymalnie dwóch konkurencjach 
indywidualnych: 

 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; 
 100 m stylem dowolnym Open. 

Zawodnik startuje również w sztafecie. Szczegóły zostaną przedstawione po 
zakończeniu zgłoszeń.  

 
12. 

 
Inne: 

 
1. Przed dokonaniem zgłoszenia uczestnik winien zapoznać się  

z Regulaminem Ogólnym IMP AZS, Programem oraz Zaleceniami  
i Wytycznymi COVID-19. 

2. Mistrzostwa odbędą się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi COVID-19.  

3. Klasy startowe: R, O, L, I – klasy startowe dla osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, GR – klasa startowa dla osób bez orzeczenia. 
Wszystkie klasy opisane w załączniku „Klasy startowe”. 

4. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. Organizator 
zastrzega sobie możliwość modyfikacji przepisów zgodnie z duchem 
sportowej rywalizacji. 

5. Konkurencja może się odbyć, jeżeli zgłosi się do niej min. 3 
zawodników startujących w tej samej klasie startowej. 

6. Każdy zawodnik ma obowiązek uczestniczyć w konkurencjach 
indywidualnych i sztafecie.  

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

dr Jakub Wieczorek 


