
   

 

XII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE  

W SPRINCIE O PUCHAR KLUBU KIBICA 

09.04.2022 Świebodzice  

Witamy serdecznie na  

XII Ogólnopolskich Zawodach Pływackich w Sprincie o Puchar Klubu Kibica  

Poniżej zamieszczamy kilka przydatnych informacji: 

• 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 2022 – klub, ilość zawodników. 

Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do biura zawodów. 

• 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.  

• W trakcie zawodów będzie funkcjonować stoisko firmy TYR. 

• Obiady będą wydawane w stołówce Szkoły Podstawowej nr 2 na podstawie zakupionych 

bloczków w godz. 12:30-15:00. Istnieje możliwość domówienia obiadów w trakcie zawodów w 

biurze imprezy do godz. 10:00. Koszt obiadu 20 zł.  

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

sokami wyciskanymi z owoców, chleb ze smalcem i ogórek, woda z cytryną, tostami i wiele 

pyszności i owoców. 

• W trakcie zawodów będzie prowadzona zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy.  

• 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.  



• 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.  

• Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny pomiar czasu prowadzony przez firmę SwimArt  z 

Myślenic współpracującą z nami od 2009 roku.  

• 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.  

• Trenerzy mają przydzieloną odrębną szatnię na hali sportowej.  

Klucze dostępne w biurze zawodów.  Odprawa trenerów oraz skromny poczęstunek  

odbędzie się o godz. 8.15 w ”sala fitness” (na piętrze w hali sportowej).   

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

sportowej. Na hali sportowej przygotowane będą ławki.  

• Pływalnia do przeprowadzenia rozgrzewki będzie udostępniona od godz. 7:00 do 8:45. 

•  Nagrody:  

• aktualnie Pakiet startowy dla każdego zawodnika składa się z: pamiątkowej koszulki 

(bawełna), worka na sprzęt sportowy, przypinki, musu owocowego, batona 

 

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

                                                medal i dyplom 

 



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

i mężczyzn puchar oraz nagroda finansowa: 

               I miejsce - 400 zł,   

               II miejsce 300 zł,  

               III miejsce 200 zł, 

• Dla zwycięskich sztafet:  medale , dyplom, nagrody niespodzianki firmy TYR  

(tylko dla I miejsca w 2 kategoriach: OPEN i KIDS) oraz dla trenerów zwycięskich sztafet – 

nagrody niespodzianki także firmy TYR.  

• 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 1600 zł, 

• 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.  

• Do dekoracji zawodnicy wychodzą w klubowych strojach reprezentacyjnych.  

• Dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej (suma punktów 

FINA za 2 najlepsze starty) przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

W kategoriach A (2006 i starsi), B (2007), C (2008), D (2009) – bony do realizacji w sklepie TYR 

(stacjonarnie, online), ważność 9 miesięcy, bony w wysokości:  

I miejsce – 300 zł,  

II miejsce – 250 zł,  

III miejsce – 200 zł.  

W kategoriach E (2010), F (2011), G (2012) jednakowe nagrody rzeczowe: 

miejsce I-III – plecak firmy TYR. 

Przydział szatni dla drużyn: 

GKP 7 Zdrój Trzebnica hala sportowa 148, 150 
KS Just Swim Jelenia Góra hala sportowa 121, 119 
MKS Piast Głogów hala sportowa 115, 113 
UKS Alfa Wałbrzych hala sportowa 154, 152 
KS Rekin Świebodzice hala sportowa  
KS Balti Bielawa szatnia na pływalni  
KS Krotosz Krotoszyn szatnia na pływalni  
KS Swim-Art. Wrocław szatnia na pływalni  
MKP Atol Oleśnica szatnia na pływalni  
MKS Dziewiątka Dzierżoniów szatnia na pływalni  
MKS Rokita Brzeg Dolny szatnia na pływalni  
UKP Na Fali Jawor szatnia na pływalni  
UKP Torpeda Oleśnica szatnia na pływalni  
UKS Energetyk Zgorzelec szatnia na pływalni  
UKS Koral Wrocław szatnia na pływalni  
UKS Krośnicka Przystań szatnia na pływalni  



UKS Maratończyk Ostr. Wielkopolski szatnia na pływalni  
UKS Shark Rudna szatnia na pływalni  
UKS Szafir Wałbrzych szatnia na pływalni  
ULKS Wodny Świat Kudowa Zdrój szatnia na pływalni  
WKS Śląska Wrocław szatnia na pływalni  
   

sędziowie  szatnia fitness  

organizatorzy pokój sędziowski  

organizatorzy tężnia  

trenerzy szatnia fitness  

 

Partnerzy medialni: 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do Świebodzic 


