
                                                                                          
Akademickie Mistrzostwa Szczecina 

 
w Ratownictwie Wodnym 2022 

 
 

1. Termin i miejsce zawodów 
Zawody odbędą się 07 czerwca 2022r na pływalni Akademii Morskiej przy ulicy 
Starzyńskiego 9a w Szczecinie. 
 

2. Organizator 
KU AZS Uniwersytet Szczeciński, KU AZS Akademia Morska, OŚ AZS Szczecin, 
WOPR Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

3. Zasady uczestnictwa 
W Akademickich Mistrzostwach Szczecina prawo startu mają zawodnicy posiadający 
ważną legitymację członka AZS na dany rok. 
  

4. Warunki techniczne 
pływalnia 25-metrowa; 6 torów,  

temperatura wody - 26/27 C, 

pomiar czasu - ręczny, 

zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu 
Akademickich Mistrzostw Szczecina w Ratownictwie Wodnym 2022. 

5. Cel zawodów  
Podniesienie poziomu wyszkolenia ratowników, wyłonienie najlepszych zawodników, 
promocja sportowego ratownictwa wodnego. 
 

6. Zasady finansowania:  

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy  

Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zawodów zapewnia organizator. 

Organizator nie zapewnia płetw dla zawodników! 

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać na adres: bojard@poczta.onet.pl 

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę uczelni, dystans, oraz 

konkurencję. 

Termin zgłoszeń upływa 03.06.2022 

 

7. Regulamin rozgrzewki: Tory 1 i 6 są torami jednokierunkowym przeznaczonym 

również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne 

pod groźbą wykluczenia z zawodów.  

 

8. Nagrody:  

▪ Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji Mistrzostw otrzymuje 

nagrody rzeczowe według zajętych miejsc z podziałem na kobiety i mężczyzn. 

▪ Trzy najlepsze drużyny (uczelnie) w klasyfikacji generalnej (kobiety i mężczyźni 

razem) otrzymują puchary. 
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9. Konkurencje. 
 

Kobiety  Mężczyźni 

1 100m z przeszkodami   2 100 z przeszkodami  

3 4 x 50m z przeszkodami 4 4 x 50m z przeszkodami 

5 50m holowanie manekina  
 

6  50m holowanie manekina  
 

7 50m ratowanie manekina z pasem 8 50m ratowanie manekina z pasem 

9 4 x 50m sztafeta z pasem 10 4 x 50m sztafeta z pasem 

 
10. Program zawodów: 

 
18:55  wejście na pływalnie   

19:00 rozgrzewka  

19:15  odprawa trenerów i kierowników drużyn 

19:30  oficjalne otwarcie Akademickich Mistrzostw Szczecina w Ratownictwie Wodnym  

− Konkurencja 100m z przeszkodami kobiet i mężczyzn  

− Konkurencja sztafeta 4x50m z przeszkodami  

− Dekoracja kobiet i mężczyzn konkurencji 100m z przeszkodami 

− Konkurencja 50m holowanie manekina  

− Dekoracja kobiet i mężczyzn konkurencji 4x50 m z przeszkodami. 

− Dekoracja kobiet i mężczyzn konkurencji 50m holowanie manekina  

− Konkurencja 50m ratowanie manekina z pasem węgorz  

− Konkurencja sztafeta 4x50m z pasem węgorz  

− Dekoracja kobiet i mężczyzn konkurencji 100m ratowanie manekina w płetwach, 50m 

holowanie manekina oraz sztafet 4x50m z pasem  

20:45 Klasyfikacja generalna, uroczyste zakończenie Akademickich Mistrzostw 

Szczecina w Ratownictwie Wodnym 2022 

 
11. Postanowienia końcowe:  

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

komunikatu oraz Regulaminu Akademickich Mistrzostw Szczecina w Ratownictwie Wodnym 

2022r. 

Prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym przysługuje 

organizatorom. 

W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje przedstawiciel Komisji Sportu WOPR 

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo - programowej zawodów. 

 


