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Komisja AZS Kraków ds. Akademickich Mistrzostw Małopolski uprzejmie zawiadamia, że I rzut zawodów w bie-

gach przełajowych kobiet i mężczyzn odbędzie się w dniu 14 listopada 2020 roku /sobota/ na obiektach Akademii 

Wychowania Fizycznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78 w ramach GRAND PRIX KRAKOWA AKADEMICKIE 

MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH organizowanych przez Małopolski Związek Lekkiej Atletyki. 

Program zawodów: 

godz. 10.00 - 1000 m kobiet – Seniorki (2002 i starsi) 

godz. 10.30 - 2000 m kobiet – Seniorki (2002 i starsi) 

godz. 11.30 - 2000 m mężczyzn – Seniorzy (2002 i starsi) 

godz. 12.00 - 3000 m mężczyzn – Seniorzy (2002 i starsi) 

Mając pełną świadomość występującego aktualnie ryzyka związanego z zakażeniem koronowirusem SARS-CoV-

2 oraz będącą konsekwencją tego zakażenia możliwością zachorowania na COVID-19, w pawilonie przy stadionie lekko-

atletycznym będą dostępne szatnie oraz znajdował się będzie punkt pomiaru temperatury. Kontrola pomiaru tempera-

tury oraz składanie oświadczeń o stanie zdrowia odbywać się będzie 30’ przed każdą konkurencją. Niedopełnienie tych 

obowiązków wyklucza udział w zawodach. 

Jednocześnie przypominamy, że do startu w zawodach rozgrywanych w ramach Akademickich Mistrzostw Ma-

łopolski uprawnieni są Jednocześnie przypominamy, że do startu w zawodach rozgrywanych w ramach Akademickich 

Mistrzostw Małopolski uprawnieni są studenci posiadający certyfikat przynależności akademickiej / pracownicy Uczelni 

posiadający zaświadczenie o zatrudnieniu oraz opłaconą składkę członkowską AZS na rok akademicki 2020/2021 wraz  

z ubezpieczeniem NNW – zgodnie z regulaminem ogólnym AMM. Zgłoszenia imienne oraz skany certyfikatów / za-

świadczeń na rok akademicki 2020/2021 należy przesłać drogą mailową do biura AZS Kraków na adres: krakow@azs.pl 

w nieprzekraczalnym terminie 12 listopada 2020 roku /czwartek/. Zgłoszenia imienne będą podstawą do wejścia na 

tereny AWF Kraków  

 Biuro zawodów: pawilon stadionu AWF - pokój 016, czynne od godziny 8.30 

 Opłata startowa: start dla wszystkich uczestników jest bezpłatny 

 Komunikat: dostępny na stronie internetowej www.lekkoatletyka.net.pl i www.azs.krakow.pl  

Informujemy, że wjazd na teren wewnętrzny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie objęty jest każdo-

razowo opłatą w wysokości 8 zł. 

 
 
 
 Koordynator AMM 
Kraków, 15.10.2020r. mgr Janusz Wolf 
aktualizacja: 13.11.2020r. 


