
                      
 

 
 

Komunikat organizacyjny zawodów pływackich  
„Bijemy Rekordy” pod patronatem Pawła Korzeniowskiego 

 
1. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia MOSiR, 32-602 Oświęcim, ul. Chemików 2 

2. Termin zawodów:  21 grudnia 2019 (sobota) 

3. Organizator zawodów: 

 UKP Unia Oświęcim 

 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

4. Przepisy techniczne:  

 Pływalnia 25  m – 8 torów 

 Temperatura wody 27⁰C 

 Pomiar czasu – elektroniczny  

5. Zasady uczestnictwa: w zawodach mają prawo startu zawodnicy 10 letni i starsi w podziale na kategorie wiekowe:  

 Kategoria I – zawodnicy 16 i starsi  ( rocznik 2003 i starsi ) 

 Kategoria II – zawodnicy 15 (rocznik 2004) 

 Kategoria III – zawodnicy 14 lat ( rocznik 2005) 

 Kategoria IV – zawodnicy 13 lat ( rocznik 2006 ) 

 Kategoria V – zawodnicy 12 lat ( rocznik 2007 ) 

 Kategoria VI – zawodnicy 11 lat ( rocznik 2008 ) 

 Kategoria VII – zawodnicy 10 lat ( rocznik 2009 ) 

6. Kierownictwo zawodów: 

 Naczelnik zawodów: Alicja Woźnicka tel. 608426288 

7. Zasady finansowania: 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów 

 Koszty uczestnictwa pokrywają kluby 

 Opłata startowa wynosi 10zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego i sztafety 

 Opłata za listę startową 10 zł 

8. Zgłoszenie do zawodów w systemie SEL: https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/90384 

 Termin zgłoszeń upływa 17 grudnia 2019 (wtorek) o godzinie 2200 

 Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do 19 grudnia 2019 godz. 2100. Skreślenia należy przesyłać mailem na 
adres zawody@swimart.pl    
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszonych zawodników w przypadku dużej 
liczby chętnych (decyduje kolejność zgłoszeń). 
 

9. Regulamin zawodów: zawody będą rozegrane seriami na czas zgodnie z  przepisami FINA i PZP. Wyścig 200 m stylem motylkowym 

rozgrywany będzie w systemie eliminacji i finału ( w kategorii Open). 

10. Nagrody: 

 Dyplomy za miejsca I – III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 

 Nagrody finansowe dla trzech (lub więcej w przypadku pozyskania sponsorów) najlepszych zawodników i zawodniczek w  
kategorii wiekowej I - III (za sumę 2 wyników wg tabeli wielobojowych FINA 2019). Wysokość nagród i ilość nagrodzonych 
zawodników uzależniona jest od  ilości pozyskanych środków finansowych. W przypadku takiej samej ilości punktów 
wygrywa zawodnik, który uzyskał najbardziej wartościowy rezultat. 
 

 Nagroda specjalna dla zwycięzcy i zwyciężczyni finału 200 m stylem motylkowym w kategorii Open 
 1 miejsce - 300 zł 
 2 miejsce – 100 zł 
 3 miejsce – 100 zł 

 

 Nagroda specjalna dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek na dystansie 200 m stylem zmiennym ufundowana przez 
Prezesa MOZP  
 1 miejsce - 300 zł 
 2 miejsce – 200 zł 

https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/89730
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 3 miejsce – 100 zł 
 

 Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w kategorii wiekowej IV – VII (za sumę 2 wyników wg 
tabeli wielobojowych FINA 2019). W przypadku takiej samej ilości punktów wygrywa zawodnik, który uzyskał najbardziej 
wartościowy rezultat. 
 

 WARUNKIEM OTRZYMANIA NAGRODY JEST JEJ OSOBISTY ODBIÓR W CZASIE DEKORACJI ZAWODNIKÓW 
 

11. Program zawodów: 

BLOK I, sobota 21 grudnia 2019   rozgrzewka godz. 800 -  900      zawody: godz. 900 

L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

1 - 2 200 m st. dowolnym  K/M  11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

3 – 4  50 m st. klasycznym  K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

5 – 6   
200 m st. motylkowym  
ELIMINACJE 

K/M 11 lat i starsi 

7 – 8  100 m st. zmiennym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

9 – 10  200 m st. grzbietowym K/M  11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

11 – 12  50 m st. dowolnym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

13 – 14  200 m st. klasycznym K/M  11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

15 – 16  50 m st. motylkowym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

17 – 18  
400 m st. zmiennym 
4 serie K, 4 serie M 

K/M    13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

BLOK II, sobota 21 grudnia 2019    rozgrzewka godz. 1500 – 1600     zawody: godz. 1600 

19 - 20 
200 m st. motylkowym  
FINAŁ       SPONSOR:  
Paweł Korzeniowski 

K/M 11 lat i starsi 

21 – 22  100 m st. grzbietowym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

23 – 24  100 m st. klasycznym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

25 – 26  100 m st. dowolnym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

27 – 28  
200 m st. zmiennym  

SPONSOR: Prezes MOZP  
K/M  11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

29 – 30  100 m st. motylkowym K/M  11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

31 – 32  50 m st. grzbietowym K/M 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

33 – 34  
400 m st. dowolnym  

5 serii K, 5 serii M 
K/M    13 lat 14 lat 15 lat 16 lat i starsi 

 

12. Sprawy porządkowe: 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem decydują osoby sprawujące kierownictwo  zawodów 

 Za posiadanie aktualnych badań lekarskich czyni się odpowiedzialnymi trenerów i kierowników ekip 

13. Osoby zainteresowane wyżywieniem oraz zakwaterowaniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy pod adresem: 

Monika Grzeszkowiak nr telefonu 33 842 32 19 lub 501 432 441 

                                         mail: plywalnia@mosir.oswiecim.pl  

                                         w terminie do 13 grudnia 2019 roku. 

Zakwaterowanie i wyżywienie: 

 Hotel Olimpijski - zakwaterowanie z całodziennym wyżywieniem 145 zł  

 Obiad w Hotelu Olimpijskim 30 zł 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!! 
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