
 

WYCISKANIE SZTANGI LEŻĄC

Komunikat organizacyjny.

Organizator 

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

Termin 

25 czerwca 2022 r. (sobota

Miejsce 

Sala SWFiS przy Wydziale Fizyki
61– 614 Poznań 

Kontakt 

lukasz.nizio@amu.edu.pl 

Zgłoszenia do mistrzostw

Zgłoszenia w dniu zawodów.

Program mistrzostw 

Godzina 7:00 – 7:40 ważenie kobiet. 

Godzina 8:00 rozpoczęcie rywalizacji kobiet.  

Godzina 8:00 – 8:40 ważenie mężczyzn. 

Rywalizacja mężczyzn rozpocznie się po zakończeniu rywalizacji kobiet. 

 

Każda uczelnia ma prawo zgłosić do mistrzostw dowolną liczbę zawodników                   
i zawodniczek. 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami IPF oraz PZKFiTS.

W zależności od liczby zgłoszeń, zawodniczki i zawodnicy zostaną podzieleni 
na grupy startowe. 

 

WYCISKANIE SZTANGI LEŻĄC – RZUT I

 

Komunikat organizacyjny. 
 

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

sobota). 

Sala SWFiS przy Wydziale Fizyki,  ul. Wszechnicy Piastowskiej 1

 

Zgłoszenia do mistrzostw 

w dniu zawodów. 

7:40 ważenie kobiet.  

Godzina 8:00 rozpoczęcie rywalizacji kobiet.   

8:40 ważenie mężczyzn.  

Rywalizacja mężczyzn rozpocznie się po zakończeniu rywalizacji kobiet. 

Każda uczelnia ma prawo zgłosić do mistrzostw dowolną liczbę zawodników                   

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami IPF oraz PZKFiTS.

W zależności od liczby zgłoszeń, zawodniczki i zawodnicy zostaną podzieleni 

RZUT I 

w Poznaniu. 

Wszechnicy Piastowskiej 1,                             

Rywalizacja mężczyzn rozpocznie się po zakończeniu rywalizacji kobiet.  

Każda uczelnia ma prawo zgłosić do mistrzostw dowolną liczbę zawodników                   

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami IPF oraz PZKFiTS. 

W zależności od liczby zgłoszeń, zawodniczki i zawodnicy zostaną podzieleni 



Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz zgodnie

z obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów zawodników 

startujących z danej uczelni, jeśli liczba zgłoszonych zawodników będzie 

uniemożliwiać przeprowadzenie zawodów. Dec

podejmuje trener sekcji. 

Na zawodach zostanie wyznaczona strefa rozgrzewkowa, w której mogą 

przebywać wyłącznie zawodnicy

asekuranci. 

Za nieodpowiednie zachowanie zawodnik może zostać

Klasyfikacje: 

  Indywidualna Kobiet Open (wg IPF GL points);
  Indywidualna Mężczyzn Open (wg IPF GL points);
 Drużynowa Kobiet (na podstawie sumy IPF GL points 2 najlepszych 

zawodniczek); 
 Drużynowa Mężczyzn (na podstawie sumy IPF GL 

zawodników). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz zgodnie

z obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów zawodników 

startujących z danej uczelni, jeśli liczba zgłoszonych zawodników będzie 

uniemożliwiać przeprowadzenie zawodów. Decyzję o wykreśleniu zawodników 

Na zawodach zostanie wyznaczona strefa rozgrzewkowa, w której mogą 

przebywać wyłącznie zawodnicy, którzy aktualnie rozgrzewają się oraz ich 

Za nieodpowiednie zachowanie zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.

Indywidualna Kobiet Open (wg IPF GL points); 
Indywidualna Mężczyzn Open (wg IPF GL points); 

Drużynowa Kobiet (na podstawie sumy IPF GL points 2 najlepszych 

Drużynowa Mężczyzn (na podstawie sumy IPF GL points 4 najlepszych 

Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz zgodnie                       

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów zawodników 

startujących z danej uczelni, jeśli liczba zgłoszonych zawodników będzie 

yzję o wykreśleniu zawodników 

Na zawodach zostanie wyznaczona strefa rozgrzewkowa, w której mogą 

którzy aktualnie rozgrzewają się oraz ich 

zdyskwalifikowany. 

Drużynowa Kobiet (na podstawie sumy IPF GL points 2 najlepszych 

points 4 najlepszych 


