
REKOMENDACJE i ZALECENIA AZS UŚ ORAZ PZKFITS

Zasady ogólne
Każdy z uczestników AMP jest obowiązany stosować się do wytycznych obsługi zarówno hotelu jak
i hali sportowej a także poniższych wytycznych organizatora.
Środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) uczestnicy zawodów zapewniają we własnym zakresie.
Organizator zapewnia dostęp do środków dezynfekujących.
Uczestnicy AMP (trenerzy, kierownicy, zawodnicy) zobowiązani są do złożenia u organizatora podczas
weryfikacji oświadczeń przygotowanych w związku ze stanem epidemii (wzór w załączeniu).

Biuro zawodów
W biurze zawodów obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania twarzy i nosa.
Do biura zwodów prawo wejścia mają wyłącznie kierownicy ekip (1 osoba), którzy muszą zdezynfekować
dłonie. Na raz w pomieszczeniu mogą się znajdować jedynie 2 osoby, nie licząc organizatorów i
weryfikatorów.

Pakiety dla uczestników/gadżety
Pakiety gadżetów odbierać może kierownik ekipy w biurze zawodów zgodnie z grafikiem dotyczącym
oddawania dokumentów do weryfikacji zamieszczonym niżej.

Weryfikacja
Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego AZS w warunkach ograniczonej dostępności do uczelni
dopuszczone do weryfikacji są zaświadczenia o studiowaniu wydawane przez uczelnie. Powinny być
one przedstawiane wraz z certyfikatem przynależności akademickiej, zgłoszeniem ostatecznym,
oświadczeniem COViD i ważną legitymacją AZS. Przy trójboju siłowym należy pamiętać o badaniach
lekarskich.
Do niezbędnego minimum należy ograniczyć liczbę osób przebywających w pomieszczeniu
weryfikatora i czas kontaktu z nim. Dokumenty weryfikacyjne składa kierownik zespołu w opisanej teczce
w specjalnie przygotowanym miejscu na I piętrze hotelu Silesian w piątek 28 sierpnia w godzinach 16:00-
17:30. Teczka/koperta musi być opisana nazwą uczelni, imieniem i nazwiskiem kierownika oraz numerem
telefonu. Dokumenty zostaną przekazane weryfikatorom, którzy w przypadku braków w dokumentach
będą kontaktować się telefonicznie z kierownikiem celem wyjaśnień.
W razie spóźnienia, konieczny kontakt z Komisarz ZawodówMarianną Pikul - tel. 660 153 902.

Harmonogram składania dokumentów:
16:00 - AGH Kraków, AWF Kraków, ŚWSM Katowice, UE Katowice, Akademia WSB, UEK Kraków, UJ Kraków,
UPe Kraków, URo Kraków, UŚ Katowice, PŚ Gliwice, WSB Chorzów
16:30 - AWF Poznań, PO Opole, PP Poznań, PUUS Piła, PWSZ Kalisz, PWSZ Legnica, PWSZ Nysa, UAM
Poznań, UE Wrocław, UPr Poznań, UWr Wrocław, WSB Poznań, WSB Wrocław, WSEiT Poznań, WSPiA
Poznań.
17:00 - KUL Lublin, PRz Rzeszów, PWWarszawa, PWSZ Tarnów, SGGW warszawa, SGH Warszawa, UJK
Kielce, UKSWWarszawa, UŁ Łódź, UMCS Lublin, Ume Łódź, UME Lublin, UPr Lublin, UPZ Zamość, URz
Rzeszów, UTH Radom, WAT Warszawa, WSR Warszawa.
17:30 - AMo Szczecin, AMW Gdynia, AWFiS Gdańsk, PG Gdańsk, PWSZ Koszalin, UG Gdańsk, UMo Gdynia,
USz Szczecin, WSB Toruń, PB Białystok, UWM Olsztyn

Legitymacje zawodników będzie można odebrać w godzinach 18:00-19:00 w biurze zawodów.

W przypadku konieczności uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień weryfikator indywidualnie
ustala miejsce i godzinę spotkania z kierownikiem konkretnej ekipy.



Odprawa techniczna
Odprawa techniczna AMP w Trójboju Siłowym Klasycznym 2020 odbędzie się w sposób uproszczony -
wszelkie kwestie techniczne (zgłoszenia wag, sprzęt, czas startów itp.) oraz wątpliwości związane z
przeprowadzeniem zawodów będą opublikowane w formie FAQ i rozesłane mailowo do uczestników i
trenerów (na podstawie maili podanych w systemie e-madzia). Jeżeli kierownicy zespołów będą mieli
dalsze pytania, to mogą je zdalnie zadawać Sędziemu Głównemu Zawodów panu Włodzimierzowi
Laskowskiemu za pośrednictwem telefonu 506 134 236

Ceremonia otwarcia / zakończenia, wręczanie nagród
Odstępujemy od tradycyjnej ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów.
Ceremonia nagradzania zawodników w klasyfikacji drużynowej ogranicza się do trzech najlepszych
zespołów w klasyfikacji generalnej po zakończeniu rywalizacji w niedzielę.
Nagradzanie w generalnych klasyfikacjach indywidualnych, indywidualnych w typach oraz drużynowo w
typach uczelni odbywa się w sposób uproszczony bezpośrednio po wyłonieniu zwycięzców. Medale
podane na tacy przez asystę, zawodnicy sami umieszczają na szyjach celem wykonania pamiątkowego
zdjęcia.
W przypadku gdy drużyna lub któryś z zawodników nie wyrażą chęci do odbioru nagród, organizator
przekaże je kierownikowi ekipy lub prześle na adres klubu po zakończeniu zawodów.
Podczas nagradzania w klasyfikacjach zespołowych odstępuje się od wręczania medali wszystkim
członkom zespołu. Komplet nagród należy przekazać przedstawicielowi zespołu.

Przebieg i organizacja zawodów
Wejście na obiekt znajduje się od frontu hali. Wyjście znajduje się obok pomieszczenia z wagą.
Każdy wchodzący na obiekt jest zobowiązany do noszenia przez cały czas maski/przyłbicy. Dotyczy to
również organizatorów, sędziów, asekurantów, obsługi medycznej i innych osób przebywających na hali.
Maseczki nie obowiązują na rozgrzewce, podczas startu i podczas spożywania obiadu.

Ograniczamy liczbę osób przebywających w obiekcie (w tym osób z obsługi technicznej) oraz kontaktów
między nimi przez następujące działania:
- uczestnicy rywalizacji zobowiązani dą do samodzielnego wykonywania części zadań ( m.in. sztangę podaje
tylko zespół asekuracyjny;
- wstęp do stref rozgrzewkowych mają tylko osoby z identyfikatorem czyli zawodnicy i 1 kierownik/trener;
- kartki z podejściami zawodnik/trener przekazuje wyznaczonej do tego osobie przy każdym z pomostów.
Ta osoba przekazuje kartki spikerowi.
- po zakończeniu rywalizacji zawodnik niezwłocznie opuszcza halę lub zajmuje wyznaczone miejsce na
trybunach; posiłki spożywa się w wyznaczonych obszarach a przy stole mogą przebywać tylko osoby
z jednej uczelni).
- rozgrzewka do przysiadu i martwego ciągu będzie w siłowni po prawej stronie hali. Rozgrzewka do
wyciskania odbywa się w strefie rozgrzewkowej na płycie hali. W rozgrzewce biorą na raz udział tylko
2 grupy startowe.
- odstęp między podestami do bojów jest zwiększony do 15m. Poruszanie się między stanowiskami jest
wyznaczone przez taśmy i stojaki. Korytarze wyznaczone taśmami są jednokierunkowe - po zakończonym
boju zawodnik porusza się korytarzem jednokierunkowo. Zabrania się zatrzymywania w tej strefie -
obserwowanie rywalizacji jest możliwe jedynie z górnej trybuny naprzeciw pomostów.
Ławeczka startowa do wyciskania jest dezynfekowana po każdym zawodniku. Dokonuje tego jedna z osób
obsługujących pomost. Sprzęt na pomostach do martwego ciągu i przysiadu jest dezynfekowany po każdej
grupie startowej.
Ważenie zawodników odbywa się zgodnie z grafikiem który zostanie podany do wiadomości 28 sierpnia.
Waga jest zabezpieczona folią, wymienianą po każdym zawodniku.
Impreza jest zamknięta dla publiczności.
Uczestnicy korzystający z wariantu A, mogą korzystać z transportu busem zapewnionego przez
organizatora zgodnie z grafikiem, który ukaże się w piątek 28 sierpnia na FP zawodów
https://www.facebook.com/amp.trojboj.silowy/ oraz stronie https://azsus.pl/Nasze_AMPy


