
 

 

XI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE W 

SPRINCIEO PUCHAR KLUBU KIBICA 

27.04.2019 Świebodzice  

Witamy serdecznie na XI Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Sprincie o Puchar Klubu Kibica  

Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych informacji 

1. Opłata startowa w kwocie 50zł od zawodnika płatna jest w dniu zawodów w biurze. Biuro 

zawodów będzie usytuowane na hali sportowej. Nie dopuszcza się wykreśleń zawodników w dniu 

zawodów. Opłaty będą pobiera zgodnie ze zgłoszeniem elektronicznym.  

Opłatę startowa można wnieść przelewem na konto organizatora zawodów  

KS Rekin Świebodzice, ul. Mieszka Starego 4, 58-160 Świebodzice,  

nr konta BZ WBK 82 1500 1764 1217 6006 2021 0000.  

W tytule przelewu należy wpisać PUCHAR SPRINTU 2019 – klub, ilość zawodników. 

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do biura zawodów.  

2. Trener podczas rejestracji zawodników w biurze zawodów otrzymuje pamiątkowe koszulki 

ufundowane przez partnera głównego zawodów firmę DZT Service Sp. z o.o. oraz pakiet startowy 

dla każdego zawodnika ufundowany przez lokalne firmy.  

3. W trakcie zawodów będzie funkcjonować stoisko firmy Aqua -Sport 

4. Obiady będą wydawane w stołówce Publicznego Szkoły Podstawowej nr 2 na podstawie 

zakupionych bloczków w godz. 12:00-15:00. Istnieje możliwość domówienia obiadów w trakcie 

zawodów w biurze imprezy do godz. 9:30. Koszt obiadu 15 zł. (sznycel drobiowy, ziemniaki 

surówka, zupa, zamiennie makaron tagliatelle z kurczakiem i warzywami ).    

5. W trakcie zawodów będzie funkcjonować sklepik Klubu Kibica z przekąskami, ciastami, napojami.  

6. Konkurencja Super Puchar 100 m stylem dowolnym rozegrana zostanie w kategorii OPEN. 

Najlepszych zawodników do startu wyprowadzą rycerze Bractwa „Białe Lwy .  

7. W trakcie zawodów dla zawodników oczekujących na start udostępniona będzie hala sportowa. 

Zachęcamy z korzystania z tej opcji i zabrania  karimat. Hala będzie dodatkowo nagłośniona. 

Ponadto na hali będzie przygotowana specjalna strefa kibica z transmisją internetową zawodów 

wyświetlaną na telebimie przygotowanym przez partnera zawodów  firmę Weber Group.  

8. Prosimy trenerów o przygotowanie krótkiej notki o największych osiągnięciach swoich 

zawodników np. medalista Zimowych Mistrzostw Polski, finalistka Letnich Mistrzostw Polski , 

członek Kadry Narodowej itp. Informacja będzie odczytana przez spikera zawodów w trakcie 

prezentacji zawodników.  

9. Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny pomiar czasu prowadzony przez firmę SwimArt  z 

Myślenic współpracującą z nami od 2009 roku.  

10. Część klubów otrzyma szatnie na hali sportowej, pozostałe kluby otrzymają szafki na pływalni (2 

osoby do szafki). Kaucja zwrotna  od każdego Klubu za pobrane klucze wynosi standardowo 50 zł.  



 

11. Trenerzy mają przydzieloną odrębną szatnię na hali sportowej.  

Klucze dostępne w biurze zawodów.  Odprawa trenerów oraz skromny poczęstunek  

odbędzie się o godz. 8.30-9:00 w ”zielonej salce”.   

12. Miejsca dla klubów będą wyznaczone. Część drużyn będzie przebywać w trakcie zawodów na hali 

sportowej. Na hali sportowej przygotowanych będą materace, karimaty.  

13. Pływalnia do przeprowadzenia rozgrzewki będzie udostępniona od godz. 7:00 do 9:00. 

14.  Nagrody:  

• aktualnie Pakiet startowy dla każdego zawodnika składa się z:  

pamiątkowa koszulka, worek na sprzęt sportowy, materiały promocyjne, woda mineralna, 

elektrolity, buff  

 
 

 

• Za miejsca I – III w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej medale i dyplom 

 

•  Dla zwycięzcy konkurencji Super Puchar 100 m stylem dowolnym w kategorii kobiet i 

mężczyzn puchar oraz nagroda finansowa 300zł,  2 miejsca 200zł, 3 miejsce 100 zł – 

• Dla zwycięskich sztafet  statuetka,  

• Dla trenera zwycięskiej sztafety torba firmy Arena  

• Dla najlepszych zawodników w klasyfikacji FINA plecaki firmy ARENA 



• Dla zwycięskiej drużyny w klasyfikacji medalowej puchar,  

• Za pobicie rekordu zawodów w konkurencji Super Puchar na dystansie 100 m stylem 

dowolnym kobiet i mężczyzn nagroda finansowa w wysokości 1000 zł, 

15. Podczas dekoracji zwycięzców konkurencji Super Puchar zawodnicy otrzymują okolicznościowe 

czeki, które realizują w biurze zawodów. W przypadku osób niepełnoletnich czek będzie 

realizowany w obecności opiekuna prawnego lub trenera zawodnika.  

16. Do dekoracji zawodnicy stają w strojach reprezentacyjnych.  

17. Program minutowy  :  

Przyjazd drużyn                                   godz. 7.30 - 8.15 
Odprawa trenerów   godz. 8.15 – 8.30 
Rozgrzewka    godz. 8.30 – 9.20 
Ceremoniał otwarcia zawodów godz. 9.25 – 9.30 
Rozpoczęcie rywalizacji   godz. 9.30 
Nr Dystans Styl K/M KATEGORIE WIEKOWE 

Rozgrzewka zawodników 

 8.30- 8.55 – roczniki  2003 i młodsi (25 minut),  

 8.55- 9.20 – roczniki 2002 i starsi (25 minut),  
1,2 50 m  motylkowy K, M A,B,C,D,E,F,G,H 

3,4 50 m  grzbietowy K, M A,B,C,D,E,F,G,H 

5,6 50 m  klasyczny K, M A,B,C,D,E,F,G,H 

7,8 50 m  dowolny K, M A,B,C,D,E,F,G,H 

9, 10 100 m motylkowy K, M A,B,C,D 

11,12 100 m grzbietowy K, M A,B,C,D,E,F,G, 

13,14 100 m klasyczny K, M A,B,C,D,E,F,G, 

15,16 100 m zmienny K, M A,B,C,D,E,F,G, 

17,18 100 m dowolny K, M Super Puchar OPEN – minima startowe 1:10,0 

19,20 4x50m dowolny K, M 2006 i młodsi 2005 i starsi 

DEKORACJA ODBĘDZIE SIĘ NA SALI GIMNSATYCZNEJ PRZYLEGŁEJ DO PŁYWALNI. 

Zawodnicy zajmują miejsca na wyznaczonych trybunach.  

Dekoracji dokanają zaproszeni goście honorowi. 

CEREMONIAŁ ZAMKNIĘCIA IMPREZY. 

 

 

 

 



Partnerzy medialni: 

 

 

 

 

 

 

Partner główny zawodów 

 

Partnerzy zawodów: 

URZĄD MIASTA ŚWIEBODZICE 

Green Park KTC Development  

Green Metals Poland Sp. z o.o.  

Okmet. PPHU. Okińczyc W. 

Tristone Flowtech Poland Sp. z o.o. 

Termet S.A. 

KIR Kościukiewicz 

OPTIMA TOOLS Sp.z o.o. 

Defalin Group S.A. 

Zakłady Metalowe Szukonaj 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Świebodzice 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy 

Centrum Pucharowe "T.M." s.c. 

PWPO-T Promont Spółka z o.o. 

Hotel Księzyc w Świebodzicach 

Pensjonat Restauracja Galery 

Aqua-Sport 

AQUAPOL Polska CPV 

PUPH Dompol Spółka z o.o. 

Kormet-Projekt 



Kaufland 

"Korona Śląska" Elżbieta i Adam Szmidla S.C. 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego  

Pomoc z Toyoty  

Schule Polska Sp z o.o.  

Śnieżka-Invest Sp. z o.o. 

D.W. Delikatesy Dorota Zając 

SMAKOSZ Sółka Jawna 

Tester Sp. z o.o. 

Piekarnia Na Światłach  

 

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy do Świebodzic 


