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KOMUNIKAT nr 1 
XV ZJAZD STUDENTÓW  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
POZNAŃ 2019 

 
 
W ramach Zjazdu odbędą się: 

 IV Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Pływaniu; 
 Konferencja Naukowo-Metodyczna „Oblicza kultury fizycznej studentów 

z niepełnosprawnościami” 
 
1. ORGANIZATOR 

 Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu UAM                       
 KU AZS UAM Poznań 

 
2. PATRONAT 

JM Rektor UAM Poznań 
 

3. TERMIN ZAWODÓW 11 maja 2019 r. 
 
4. MIEJSCE ZAWODÓW 
 Pływalnia UAM, ul. Strażewicza 21, Poznań 
 Długość: 25 m; Ilość torów: 6; Temperatura min. wody: 26OC 
 
5. UCZESTNICTWO 

Prawo startu w zawodach mają wszyscy studenci i pracownicy uczelni spełniający wymagania 
opisane w pkt. 3 Regulaminu Ogólnego Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS. W przypadku 
niewystarczającej ilości osób w Klubie AZS lub w Środowisku AZS prosimy o kontakt z 
organizatorem. 

 Dodatkowo w zawodach mogą brać również udział studenci, którzy korzystają z zajęć 
leczniczych na uczelni i nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (klasa startowa 
„Grupa lecznicza”), ale ich liczba nie może być większa niż połowa całej reprezentacji. 

 
6. ZGŁOSZENIA  

Kartę zgłoszenia drużyny oraz kartę zgłoszenia zawodników należy przesłać do 6 maja 2019 roku 
(termin ostateczny) na adres mailowy kubaw@amu.edu.pl – dr Jakub Wieczorek lub pocztą 
tradycyjną na adres Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu UAM. 
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej SWFiS UAM – 
www.swfis.amu.edu.pl  
UWAGA! Prosimy o pobranie tegorocznego wzoru karty zgłoszeniowej 2019 – Karta zgłoszenia i 
wypełnienie jej w całości! Uwaga ta dotyczy szczególnie orientacyjnego czasu zawodnika – 
bez podania tej informacji zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu! 

 
7. 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). Szczegółowy opis klas startowych dostępny jest w załączniku Klasy startowe 
IMP AZS w pływaniu. 

 
8. KONKURENCJE 

 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  
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 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. 

  
9. PROGRAM ZAWODÓW  
Piątek:  10.05.2019: 
 od godz. 14.00 – przyjazd do hotelu Novotel Poznań Malta 
 godz. 19.00 – 20.30 – możliwość treningu pływackiego na Pływalni Uniwersyteckiej  
 godz. 21.00 -  odprawa trenerów i weryfikacja – hotel  Novotel Poznań Malta. 
Sobota: 11.05.2019: 
 ok. godz.8.00 – przejazd na pływalnię 
 godz.    9.00 - rozgrzewka 
 godz.   10.00 - otwarcie zawodów 
 godz. 10.15 - rozpoczęcie zawodów 
 godz. 14.00  -  planowane zakończenie zawodów 
 godz. 14.30 – obiad (w przypadku uzyskania dofinansowania z PFRON) 
 godz. 16.00 – Konferencja Naukowo – Metodyczna (sala 224, Hala Sportowa UAM) 
 godz. 20.00 – podsumowanie IMP AZS w pływaniu oraz spotkanie integracyjne (sala  
   w hotelu Novotel Poznań Malta). 
Niedziela: 12.05.2019: 
 godz.  9.00 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników  
   zjazdu (w przypadku uzyskania dofinansowania z PFRON) 
 ok. godz. 12.00 odjazd uczestników i zakończenie Zjazdu 
    
10. NAGRODY  
 1 – 3 miejsce we wszystkich klasach startowych.   
 
11. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 Aby zostać dopuszczonym do startu w zawodach zawodnik/kierownik drużyny powinien 
przedstawić następujące dokumenty (zgodnie z zasadami przedstawionymi w regulaminie 
ogólnym mistrzostw): 

 orzeczenie o niepełnosprawności (aktualne w dniu rozgrywania zawodów; wyjątek -  
grupa startowa GL); 

 legitymacja AZS ważna w roku akademickim 2018/19; 
 certyfikat przynależności akademickiej AZS (dostępny na stronie IMP AZS 

http://imp.azs.pl/wp-content/uploads/2019/02/IMP19_certyfikat.pdf ) 
 aktualne badania lekarskie dopuszczające zawodnika do startu (sugerowane 

określenie jednostki chorobowej zawodnika); 
 potwierdzenie wniesienia opłaty startowej w wysokości 20 zł za każdego zawodnika 

(możliwe będzie uiszczenie opłaty podczas odprawy technicznej w dniu 10.05.2019 r.; 
aby otrzymać fakturę za w/w opłatę prosimy o wcześniejsze przesłanie stosownych 
danych). 

 udział przynajmniej jednego prelegenta z danej drużyny w Konferencji Naukowo – 
Metodycznej (warunek konieczny do spełnienia przez beneficjentów dofinansowania z 
PFRON) 
 

 Weryfikacja dokumentów nastąpi podczas odprawy technicznej w dniu 10.05.2019 r. 
 W przypadku braku wymaganych dokumentów zawodnik/drużyna nie zostanie dopuszczona 
do startu w IMP AZS. 
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12. KONFERENCJA NAUKOWO – METODYCZNA OBLICZA KULTURY FIZYCZNEJ 
STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
 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 
violetap@amu.edu.pl – mgr Violetta Prusińska. Całkowita liczba prelegentów jest ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

 MIEJSCE I TERMIN: 
 Konferencja odbędzie się w godz. 16.00 – 18.00 w sobotę, 11.05.2019 r. w sali 224 Hali 

Sportowej UAM (budynek obok pływalni). 
 

13. ZASADY FINANSOWANIA 
 Organizator ponosi koszty związane z organizacją zawodów i konferencji. 
 W przypadku uzyskania dofinansowania z PFRON organizatorzy ponoszą 

koszty obiadu w dniu zawodów, koszty zakwaterowania oraz transportu 
zawodników. 

 Zawodnicy wnoszą opłatę startową za uczestnictwo w zawodach  pływackich w 
wysokości 20 zł PLN. 

 
14. ZAKWATEROWANIE  

Hotel Novotel Poznań Malta 
ul. Termalna 5 (wcześniej Warszawska 64/66) 
61-028 Poznań 
Tel: 61 654 31 00 
Faks: (+48) 61 654 31 95  
e-mail: h0525@accor.com 
Przy rezerwacji prosimy podać hasło „IMP” i zaznaczyć, ile osób objętych jest bezpłatnym 
zakwaterowaniem z dofinansowania PFRON. Osoby, które potrzebują dostosowanego pokoju 
dla osoby niepełnosprawnej (np. poruszające się na wózku), proszone są o przekazanie 
informacji przy rezerwacji. 
Ceny pokojów bez dofinansowania z PFRON: 
nocleg pokój 1 os. ze śniadaniem – 150 zł; 
nocleg pokój 2 os. ze śniadaniami – 175 zł; 
Parking bezpłatny dla uczestników Zjazdu. 

 
15. TRANSPORT 

Organizatorzy zapewniają następujące możliwości transportu: 
11.05.2019 r. sobota: godz. 8.00. – przejazd z hotelu na pływalnię; 

          godz. 18.00 – przejazd z pływalni do hotelu; 
12.05.2019 r. niedziela: godz. 9.00 – przejazd z hotelu na pływalnię 
 

16. DANE KONTAKTOWE 
Adres do korespondencji:  

 Szkoła 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:  

 mgr Marta Gębala tel. 790 222 345; krzemi@amu.edu.pl – sprawy organizacyjne; 
 mgr Violetta Prusińska tel. 504 198 757; violetap@amu.edu.pl – sprawy dot. 

Konferencji 
 dr Jakub Wieczorek tel. 606 104 145; kubaw@amu.edu.pl – sprawy sportowe. 

 
 


