
REGULAMIN 
INTEGRACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI AZS 

W PŁYWANIU 
 

1. ORGANIZATORZY I CEL ZAWODÓW. 
1.1.  Organizatorem zawodów są: 

 Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu; 

 Klub Uczelniany AZS UAM Poznań; 
 Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych UAM Poznań. 

1.2.  Celem Mistrzostw jest: 
 aktywizacja studentów niepełnosprawnych w zakresie pływania; 
 integracja w obrębie startujących osób z niepełnosprawnościami, jak i między 

studentami niepełnosprawnymi i sprawnymi; 
 wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników zawodów; 
 zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych; 
 wyłonienie zwycięzców indywidualnych i drużynowych Integracyjnych Mistrzostw 

Polski w Pływaniu. 

 

2. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAWODÓW. 
2.1. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji zawodników; 
2.2. Opracowanie sposobu organizacji zawodów z uwzględnieniem podziału na klasy 

startowe; 
2.3. Opracowanie i weryfikacja wyników zawodów; 
2.4. Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły; 
2.5. Organizacja i przeprowadzenie zawodów; 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW. 
3.1. Zawody odbywają się na Pływalni Uniwersyteckiej UAM przy ul. Zagajnikowej 9 w 

Poznaniu;  
3.2. Dokładny termin zawodów ustalają organizatorzy zawodów. 

 

4. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW DO ZAWODÓW. 
4.1. Zgłoszenia dokonuje się przesyłając odpowiednie dokumenty na adres mailowy 

organizatorów podany w komunikacie. 
4.2. Prawo do startu w IMP mają drużyny składające się ze studentów i pracowników 

uczelni będących członkami AZS oraz posiadających w dniu rozgrywania zawodów 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. 

4.3. Studenci i pracownicy uczelni z okresowymi lub trwałymi zaburzeniami zdrowia, 
jednak nieposiadający orzeczenia o niepełnosprawności mają prawo startu w 
zawodach w klasie startowej „Grupa rehabilitacyjna”, lecz ich wyniki nie są 
uwzględnione w punktacji drużynowej.  



4.4. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie aktualnej legitymacji ISIC – AZS.  
4.5. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania aktualnego orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 
udziału w zawodach.  

4.6. Ostateczne zakwalifikowanie zawodnika do zawodów nastąpi po zweryfikowaniu 
wspomnianych dokumentów na odprawie technicznej, przeprowadzonej dzień przed 
zawodami. 

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK. 
5.1. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego 

Związku Pływackiego, jednak organizatorzy zastrzegają możliwość modyfikacji 
przepisów w celu ich optymalizacji pod kątem udziału studentów z 
niepełnosprawnościami (np. podział na grupy startowe). 

5.2. W oparciu o uzyskane wyniki wyłonieni zostaną zwycięzcy indywidualni i 
drużynowi. 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA. 
6.1. Organizator ponosi koszty związane z organizacją zawodów. 
6.2. Zawodnicy wnoszą opłatę startową za uczestnictwo w zawodach w wysokości 20 zł. 
6.3. Zawodnicy, trenerzy oraz osoby towarzyszące ponoszą koszty zakwaterowania, 

wyżywienia i dojazdu w miejsce zawodów. 

 

7. PRZEPISY ZAWODÓW. 
7.1. Jeden zawodnik jest uprawniony do startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i 

sztafecie. 
7.2. Liczba zawodników, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (klasa 

startowa „Grupa rehabilitacyjna”) nie może być większa niż połowa całej reprezentacji. 
7.3. Podział na serie startowe i przydział toru jest dokonywany przez organizatorów na 

podstawie przesłanych czasów orientacyjnych. 
7.4. Konkurencja odbywa się, jeżeli zgłosi się do niej minimum 2 zawodników startujących w tej 

samej klasie startowej 
7.5. Zespół jest uwzględniany w klasyfikacji drużynowej, jeżeli w jego barwach 

wystartowało minimum dwóch zawodników. 
7.6. Zawodnicy mają prawo do rozgrzewki przed zawodami, która trwa ok. 15 minut. 

 

8. UBIÓR ZAWODNIKÓW. 
8.1. Zawodnicy startują w obowiązkowych czepkach. 
8.2. Obowiązują przepisy PZP  i FINA w zakresie strojów pływackich. 
8.3. Zabroniony jest start w luźnych, nieprzylegających spodenkach kąpielowych. 

 



 

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 
9.1. Zawodnicy, którzy z miejsc 1 - 3 otrzymują medale oraz nagrody rzeczowe. 
9.2. Drużyny, które z miejsc 1 – 3 otrzymują pamiątkowe puchary. 
9.3. O rodzaju i wartości nagród decydują organizatorzy 

 

10. OPRAWA MEDIALNA 
10.1.  Informacje o zawodach, komunikaty oraz dokumenty zgłoszeniowe zamieszczane są 

na oficjalnej stronie SWFiS UAM Poznań. 
10.2. Zawody są prowadzone przez spikera. 
10.3. Na prośbę startujących drużyn organizator zapewnia tłumacza języka migowego. 
10.4. Rozpoczęcie zawodów poprzedzone zostanie prezentacją startujących drużyn. 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
11.1. Nieznajomość przepisów zawodów przez poszczególne zespoły i zawodników nie 
zwalnia ich od ponoszenia odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. 
11.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania turnieju. 

 

Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu 
UAM Poznań 

Klub Uczelniany AZS UAM Poznań 


