
2021/2022 AKADEMICKIE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI 
 

Kraków, 5 listopada 2021 r. 
 

Komunikat nr 11 
Akademickich Mistrzostw Małopolski 2021/2022 

 
Terminarz I rzutu zawodów w pływaniu 

Komisja AZS Kraków ds. AMM uprzejmie zawiadamia, że I rzut zawodów w pływaniu kobiet  

i mężczyzn odbędzie się 20 listopada 2021 roku /sobota/ na basenie Akademii Wychowania Fizycznego  

w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78. 

Program zawodów:  

18:15 – 18:40 - rozgrzewka  

18:45 - początek konkurencji  

 

Zgłoszenia do zawodów: 

1. W celu zgłoszenia KU AZS do zawodów należy wypełnid zgłoszenie w edytorze Splash  

https://swimart.pl/pliki/meet/2021/klu/11_20_krakow/zaproszenie.lxf oraz zgłoszenie imienne dostępne na 

stronie azs.krakow.pl.  

Dla obu zgłoszeo obowiązuje termin 18 listopada 2021 r. do godziny 18:00.  

Po upływie terminu zgłoszeo formularz rejestracyjny zostanie zablokowany. W dniu zawodów (do godziny 

14:00) poprzez adres mailowy: zawody@swimart.pl możliwa będzie ewentualna zmiana uczestnika lub 

wybranej konkurencji – maksymalnie 4 zmiany osobo-startów (łącznie kobiet i mężczyzn) w ramach jednej 

uczelni. 

2. W związku z jednoczesnym rozgrywaniem zawodów Akademickich Mistrzostw Małopolski oraz Cracoviady 

proszę zwrócid szczególną uwagę na zgłaszanie do zawodów zawodników z pierwszego roku. W polu „data 

urodzenia” należy wprowadzid dla wszystkich zawodników określoną datę przyporządkowaną danej 

klasyfikacji: 

a. Akademickie Mistrzostwa Małopolski 1970-01-01 

b. Akademickie Mistrzostwa Małopolski + Cracoviada 1980-01-01 

c. Cracoviada 1990-01-01 

3. Podpunkty 2b oraz 2c dotyczą tylko i wyłącznie studentów pierwszego roku, po raz pierwszy przyjętych na 

studia oraz konkurencji indywidualnych na 50 m.  

4. Czasy podajemy w formacie mm:ss,00. Aby zgłosid zawodnika w przypadku, gdy nie startował na danym 

dystansie wpisujemy NT. 

5. Nie ma obowiązku podawania składu sztafet na tym etapie zgłoszeo w systemie. Składy sztafet należy podad 

w biurze zawodów do godziny 18:15  

6. Kompletne zgłoszenie KU AZS do zawodów należy zapisad w formie pliku (w nazwie pliku należy podad nazwę 

uczelni) i wysład go do organizatora AMM na adresy mailowe: krakow@azs.pl oraz zawody@swimart.pl 

 

W trakcie zawodów dostępna będzie lista startowa w formie elektronicznej na stronie www.swimart.pl (10 min 

przed zawodami) i wyniki on-line na stronie www.swimart.pl. Listy startowe w formie papierowej nie będą 

dostępne. 

Kontakt w sprawie zgłoszeo w edytorze Splash: zawody@swimart.pl 
 

Jednocześnie przypominamy, że do startu w zawodach rozgrywanych w ramach Akademickich Mistrzostw 

Małopolski uprawnieni są studenci/pracownicy Uczelni posiadający certyfikat przynależności akademickiej oraz  

opłaconą składkę członkowską AZS na rok akademicki 2021/2022 wraz z ubezpieczeniem NNW – zgodnie  

z regulaminem ogólnym AMM. Zgłoszenia imienne oraz skany certyfikatów na rok akademicki 2021/2022 należy 

przesład drogą mailową do biura AZS Kraków na adres: krakow@azs.pl w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni 

przed rozpoczęciem rozgrywek.  

https://swimart.pl/pliki/meet/2021/klu/11_20_krakow/zaproszenie.lxf
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