Szczegółowy regulamin nagród zawodów pływackich
„Bijemy Rekordy” pod patronatem Pawła Korzeniowskiego 2020 r.
KATEGORIA I-II
Nagrody finansowe dla najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii I i II za sumę 2 wyników
(wg tabeli wielobojowych FINA 2019). W przypadku takiej samej ilości punktów wygrywa zawodnik,
który uzyskał najbardziej wartościowy rezultat.
 Kategoria I – zawodnicy 16 i starsi ( rocznik 2004 i starsi )
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 250 zł
III miejsce – 200 zł
IV miejsce – 150 zł
V miejsce – 100 zł
VI miejsce – 100 zł
 Kategoria II – zawodnicy 14 – 15 lat ( rocznik 2005-2006 )
I miejsce – 250 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 150 zł
IV miejsce – 100 zł
V miejsce – 100 zł
VI miejsce – 50 zł

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






Kategoria III – zawodnicy 13 lat ( rocznik 2007 )
Kategoria IV – zawodnicy 12 lat ( rocznik 2008 )
Kategoria V – zawodnicy 11 lat ( rocznik 2009 )
Kategoria VI – zawodnicy 9-10 lat ( rocznik 20010-2011 )

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



Nagroda specjalna dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek na dystansie 200 m stylem zmiennym
w kategorii Open ufundowana przez Prezesa MOZP oraz Puchar dla zwycięzcy.
 1 miejsce - 300 zł
 2 miejsce – 200 zł
 3 miejsce – 100 zł

Nasze zawody mogą się odbyć na obecnym poziomie dzięki pomocy i wsparciu lokalnych władz, Polskiego Związku
Pływackiego, Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego oraz firm prywatnych i sympatyków pływania.
Dziękujemy za aktywne włączenie się w organizację imprezy!

Nasi darczyńcy:
 Firma ARENA
 P.P.H.U RAFALIN
 Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.
 5 STYL ACADEMY
 Pokoje Gościnne „u Małgorzaty”
 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata „Premium” – Oleszek, Żarnowiec, Harat
 Firma LUKA SPORT
 Sklep internetowy Megashop.com.pl
 KA-ES Jakub Kieruj
 Sklep internetowy Megashop.com.pl
 Austrotherm Sp. z o.o
 Poradnia Fit Dietetyk
https://kasprzyk.fitdietetyk.pl/moja-poradnia/o-mnie/
 Klub tenisowy „Morena”
 Andrzej Sikora
 Bartłomiej Dyka
 Dariusz Jan Piwowar
 LECHJAN GRUPA s.c.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i wkład w rozwój
polskiego pływania . Bez Was wydarzenie sportowe jakim są zawody
„Bijemy Rekordy” nie mogłoby się odbyć na obecnym poziomie.
Zawodnicy, trenerzy i działacze UKP Unia Oświęcim

