Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu

AKADEMICKI PUCHAR POLSKI
W SZERMIERCE
ORGANIZATORZY:

REGULAMIN:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

1.

Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu UAM,

z regulaminem PZS.

KU AZS-UAM Poznań,

2.

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w

członkowie

Poznaniu,

przynależność

Polski Związek Szermierczy.

z poniższych kryteriów:

Zawody

odbędą

się

zgodnie

Prawo startu w zawodach APP mają
AZS

bez

względu

klubową,

na

spełniający

inną
jedno

a) studenci,
MIEJSCE ZAWODÓW:

b) słuchacze studiów doktoranckich,

Hala Sportowa UAM, ul. Zagajnikowa 9,

c) etatowi pracownicy uczelni - absolwenci szkół

61-602 Poznań

wyższych.
3.

Warunkiem dopuszczenia do zawodów

PROGRAM:

jest przedłożenie podczas potwierdzenia startu

12 maja 2017 roku (piątek)

następujących dokumentów:

10.00 – floret kobiet, floret mężczyzn

a) ważna legitymacja AZS z opłaconymi na

12.00 – szpada kobiet, szpada mężczyzn

bieżąco składkami,

14.00 – szabla kobiet, szabla mężczyzn

b) dowolny dokument potwierdzający status

Finały

akademicki

po

zakończeniu

walk

eliminacji

(certyfikat

przynależności

bezpośredniej.

akademickiej,

legitymacja

studencka,

Potwierdzenie startu musi nastąpić na 45 min

zaświadczenie z uczelni, zaświadczenie o

przed rozpoczęciem konkrecji.

zatrudnieniu w uczelni),
d) zgodę lekarza sportowego na uczestnictwo w
rywalizacji sportowej – „zdolność lekarską”.
4.

Obsługę sędziowską, w liczbie 3

sędziów,

zapewnia

Akademicki

Związek

Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu

Sportowy w oparciu o powołania Kolegium

UWAGA ! Zapisy dokonują kluby uczelniane,

Sędziów PZS.

jednostki uczelniane odpowiedzialne za

5. Na Uczelniach zgłaszających spoczywa

wychowanie fizyczne i sport lub

obowiązek zapewnienia dodatkowych sędziów na

zawodnicy/zawodniczki (imię i nazwisko,

własny koszt według poniższego klucza:

Uczelnia, kierunek studiów, rok studiów,

a. 1-4 zawodników - nie jest wymagany

konkurencja).

dodatkowy sędzia
b. 5-9 zawodników - 1 sędzia

KLASYFIKACJA PUNKTOWA:

c. 10-15 zawodników - 2 sędziów

W ramach APP w szermierce prowadzona będzie

d. 16–20 zawodników - 3 sędziów.

klasyfikacja uczelni według następujących zasad:
1.

Każdy zawodnik/zawodniczka ma prawo

FORMUŁA ZAWODÓW:

startu tylko i wyłącznie w jednej konkurencji APP

Formuła zawodów jest uzależniona od liczby

w szermierce.

startujących w danych konkurencjach. Decyzja o

2.

systemie prowadzenia zawodów zostanie podjęta

najlepszych zawodników/zawodniczek w danej

przez organizatorów w dniu zawodów.

konkurencji APP w szermierce (punkty zdobyte

Dla uczelni punktować może trzech

przez kolejnych, sklasyfikowanych z danej
OPŁATA STARTOWA:

Uczelni nie będą brane pod uwagę do klasyfikacji

25 zł od zawodnika

uczelni).
3.

Punktacja w każdej konkurencji APP

WYMAGANIA SPRZETOWE:

w szermierce jest liczona następująco:

Wyposażenie osobiste zawodniczek powinno być

1. miejsce – 16 pkt.

zgodne z wymaganiami PZS.

2. miejsce – 15 pkt.
3. miejsca – 14 pkt.
5. miejsce – 12 pkt.

ZAPISY:
Do 7 maja (godz. 12.00) za pośrednictwem

6. miejsce - 11 pkt.
7. miejsce – 10 pkt.
8. miejsce – 9 pkt.

poczty elektronicznej na adres:

9. miejsce – 8 pkt.

daria.waszak@amu.edu.pl

10 miejsce – 7 pkt.
11 miejsce – 6 pkt.

www.azs.amu.edu.pl

Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu

12 miejsce – 5 pkt.

Organizator nie zapewnia noclegów.

13 miejsce – 4 pkt.
14. miejsce – 3 pkt.
15, miejsce – 2 pkt.

KONTAKT:

16. miejsce – 1 pkt.

Andrzej Witkowski
tel. 501 562 363

ZAKWATEROWANIE:

a.witkow@amu.edu.pl

Pomoc w zakresie zakwaterowania udziela firma:
Biuro Podróży Zimny
ul. Zwierzyniecka 10
60-813 Poznań,
tel: +48 (0) 61 842 02 00, +48 (0) 602 214 877
email: zimny@zimny.pl, zimny@zimny.travel.pl

www.azs.amu.edu.pl

