INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Biuro zawodów i weryfikacja
Biuro zawodów i weryfikacja – piątek, 1.04.2022 – godz. 16:00-20:00 – ACSD PŁ Zatoka
Sportu (sala konferencyjna AB na II piętrze)
2. Odprawa techniczna
Odprawa techniczna – piątek, 1.04.2022 – godz. 20:00 - ACSD PŁ Zatoka Sportu (sala
konferencyjna AB na II piętrze).
W odprawie może wziąć udział tylko jeden przedstawiciel każdej uczelni.
3. Listy startowe i wyniki
Listy startowe i wyniki będą dostępne na stronie:
http://livetiming.pl/contest/d3f75471-83cd-4245-8ea9-43034367b37c
Listy i wyniki nie będą drukowane dla poszczególnych uczelni.
4. Zakwaterowanie i wyżywienie
Podział uczelni na hotele, w których są zakwaterowani uczestnicy jest dostępny tutaj:
https://ampy.pl/files/docs2122/komunikaty/2122_plywanie_zakwaterowanie.pdf
Śniadania (hotel) – godz. 6:00-9:00
Obiady (restauracja „Zatoka Smaku” na „Zatoce Sportu”) – godz. 12:00-15:00 na
podstawie talonów otrzymanych przez uczelnie w pakietach wydawanych w biurze
zawodów
Kolacje (hotel) – godz. 18:00-21:00
5. Szafki w szatniach
Jeden przedstawiciel każdej uczelni pobiera opaski do szafek w biurze zawodów w
piątek w godzinach 16:00-20:00 oraz w sobotę w godzinach 7:00-8:00. Jedna szafka
przypada na dwie osoby.
6. Trening
Zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z kilku torów na pływalni 25-metrowej
na „Zatoce Sportu” w piątek, 1 kwietnia 2022 w godzinach 16:00-20:00.
7. Ceremonia otwarcia
Oficjalna ceremonia otwarcia AMP w pływaniu odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia 2022
przed blokiem finałowym o godzinie 15:15.

8. Ceremonie dekoracji
Ceremonie dekoracji w klasyfikacjach generalnych w poszczególnych konkurencjach
będą odbywały się zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie
livetiming.pl. Podium do dekoracji głównych będzie usytuowane za słupkami
startowymi. Uprzejmie prosimy zawodników o punktualne zgłaszanie się do punktu
zbiórki do dekoracji.
Ceremonie dekoracji w typach uczelni będą odbywały się na podium usytuowanym
przy pływalni rozgrzewkowej, niezwłocznie po dekoracji głównej w danej konkurencji.
Wyniki w typach uczelni będą udostępnione w specjalnym pliku, do którego link
zostanie podany na stronie mistrzostw na Facebooku – AMP w Pływaniu.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia strony AMP na Facebooku:
https://www.facebook.com/ampplywanie

Życzymy sukcesów sportowych i pozytywnych wrażeń z pobytu w Łodzi!

