ZE SPORTU AKADEMICKIEGO

16 kwietnia 2011 roku na pływalni AWF w Katowicach odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu kobiet
i mężczyzn. Są to zawody przeprowadzane w systemie dwuetapowym. Eliminacje odbywają się w 4 strefach obejmujących 4-5 województw, a do ﬁnału ogólnopolskiego awansuje
36 najlepszych zawodników i zawodniczek w danej konkurencji indywidualnej oraz 18 sztafet, na podstawie czasów
uzyskanych we wszystkich eliminacjach strefowych. AMP
w pływaniu są uwzględnione w harmonogramie imprez organizowanych przez Polski Związek Pływania, dzięki temu
nie kolidują z innymi ogólnopolskimi zawodami pływackimi. Zapewnia to bardzo wysoki poziom sportowy zawodów.
W tegorocznych zawodach ﬁnałowych do rywalizacji przystą-piło ponad 400 studentek i studentów z 66 uczelni,
a wśród nich Paweł Korzeniowski, Sławomir Kuczko, Alicja Tchórz czy Aleksandra Urbańczyk, reprezentanci Polski
i medaliści mistrzostw Europy i świata.
W tak doborowej stawce znakomicie wypadli studenci
Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy zdobyli 7 medali.
W wyścigach na 100 m. st. klasycznym i 50 m st. motylkowym bezkonkurencyjny był Adam Plutecki (I rok zarządzania), który specjalnie na zawody przyleciał z Barcelony.
Jakub Jasiński i Tomasz Rumianowski zdominowali wyścig
na 100 st. grzbietowym zdobywając odpowiednio złoty
i srebrny medal. Ponadto Jakub Jasiński był drugi na 100 m.
st. zmiennym, a Tomasz Rumianowski trzeci na 50 m. st.
grzbietowym. Sztafeta Uniwersytetu Zielonogórskiego zajęła ponadto 2 miejsce w rywalizacji 4x50 m. st. dowolnym.
W ogólnej klasyﬁkacji punktowej studenci zielonogórscy
zajęli 7 miejsce.
Jeszcze efektowniej prezentują się osiągnięcia naszych
studentów w rywalizacji w kategorii Uniwersytety (w obrębie AMP toczy się również rywalizacja w typach uczelni). Reprezentanci Uniwersytetu Zielonogórskiego zdobyli 6
złotych medali (Adam Plutecki na 100 m. st. klasycznym
i 50 m st. motylkowym, Jakub Jasiński na 100 m. st. grzbietowym i 100 m. st. zmiennym, Tomasz Rumianowski na
50 m. st. grzbietowym, sztafeta 4x50 m. st. dowolnym)
i 1 srebrny medal (Tomasz Rumianowski - 100 m st. grzbietowym). Ponadto Przemysław Mielniczuk był 6-ty na 100 m
st. dowolnym, a Krzysztof Gawłowicz 7 na 50 m st. motylkowym. W klasyﬁkacji drużynowej mężczyzn Uniwersytet
Zielonogórski zajął II miejsce, za Uniwersytetem im Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali:
> Gawłowicz Krzysztof - III rok wychowanie ﬁzyczne (Wydział PSiNoZ)
> Jasiński Jakub - I rok animacja kultury st. II (Wydział
PSiNoZ)

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

nr 4/5 (187-188)

kwiecień/maj 2011

4X50 DOWOLNIE - I M. UZ

KATOWICE 2011

Tomasz Grzybowski

ADAM PLUTECKI I SŁAWOMIR KUCZKO

AMP
W P£YWANIU

> Rumianowski Tomasz - II rok animacja kultury st. II (Wydział PSiNoZ)
> Mielniczuk Przemysław - III rok wychowanie ﬁzyczne (Wydział PSiNoZ)
> Plutecki Adam - I rok zarządzanie, st. II (Wydział Ekonomii i Zarządzania)
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