
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1. Biuro zawodów i weryfikacja  

Prawo wstępu do biura zawodów ma jeden przedstawiciel każdej uczelni. Obowiązuje 

bezwzględny nakaz noszenia maseczek. 

Kierownicy ekip zostawiają weryfikatorowi w biurze zawodów w godzinach jego pracy komplet 

dokumentów w teczce lub kopercie. Teczka/koperta powinna być opisana nazwą uczelni, 

imieniem i nazwiskiem kierownika ekipy i numerem kontaktowym. 

Legitymacje zawodników będzie można odebrać w biurze zawodów w niedzielę do godziny 

20:00 lub w poniedziałek w godzinach 10:00-15:00.  

2. Odprawa techniczna 

Ze względu na epidemię koronawirusa rezygnujemy z przeprowadzenia odprawy technicznej. 

Wszystkie niezbędne informacje techniczne i organizacyjne zostaną przekazane kierownikom 

ekip podczas ich wizyty w biurze zawodów oraz będą dostępne na stronie 

https://ampy.pl/dyscypliny/lekka-atletyka.   

3. Otwarcie zawodów 

Uroczyste otwarcie Akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce odbędzie się 

w poniedziałek, 14 września o godzinie 15:30 na głównej płycie stadionu lekkoatletycznego. 

Uprzejmie prosimy o przerwanie rozgrzewki na czas trwania ceremonii. Ze względu na 

epidemię koronawirusa uroczystość zostanie skrócona.   

4. Posiłki 

Śniadania i kolacje w hotelach. Informacje o godzinach posiłków każda z ekip otrzyma w 

hotelu, w którym została zakwaterowana. Obiady wydawane są na stołówce akademickiej przy 

ul. Lumumby 14. Talony na obiady zostaną umieszczone w pakietach startowych, jakie 

kierownicy ekip otrzymają podczas weryfikacji. Obiady wydawane są w godzinach 13:00-

15:00. 

5. Zasady obowiązujące na obiekcie sportowym 

W związku z epidemią koronawirusa na obiekcie sportowym mogą znajdować się wyłącznie 

startujący zawodnicy, trenerzy, zawodnicy przygotowujący się do startu i zawodnicy 

uczestniczący w ceremoniach dekoracji. 

Trenerzy i zawodnicy oczekujący na główne ceremonie dekoracji są zobowiązani do 

zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc siedzących na trybunach.   

Zalecamy noszenie maseczek oraz dezynfekcję rąk. Płyny dezynfekujące będą udostępnione 

na obiekcie przez organizatora.  



 

Uwaga! Nie będzie możliwości korzystania z szatni.  

6. Dekoracje 

Dekoracje główne odbywają się przy głównej płycie stadionu lekkoatletycznego. Dekoracje 

indywidualne w typach uczelni odbywają się na podium usytuowanym przy kortach 

tenisowych.  

Oficjalne podsumowanie AMP oraz wręczenia pucharów dla zwycięzców w klasyfikacjach 

drużynowych – generalnych, typach uczelni i klubów AZS odbędą się przy głównej płycie 

stadioniu po zakończeniu zawodów. Puchhary oraz medale odbiera jeden przedstawiciel danej 

uczelni/klubu AZS.   

 

Życzymy sukcesów sportowych i pozytywnych wrażeń z pobytu w Łodzi! �  


