
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 
MIEJSCE: PŁYWALNIA GOSiR Piaseczno, ul.Gen.Wł.Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno 

TERMIN: 23 czerwca 2018 r.(SOBOTA) Rozgrzewka - godz. 8.00, zawody - godz. 09.00 

DANE TECHNICZNE ZAWODÓW: - długość pływalni 25m, 6 torów, - temperatura wody 
- 28°C, - pomiar czasu - automatyczny 
 
CELE:  
• popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży  
• popularyzacja pływania w środowisku lokalnym (młodzież szkolna oraz dorośli)  
• promocja działalności MKS Piaseczno  
• promocja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie  
• upowszechnienie zdrowego trybu życia oraz idei rywalizacji fair play 
 
ORGANIZATORZY:  
MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY PIASECZNO GMINA PIASECZNO GMINNY OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI W PIASECZNIE 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
 
• w zawodach mogą uczestniczyć Zespoły Klubowe zaproszone przez Organizatora  
• każdy zawodnik (kategoria Sport) ma prawo startu w 4 konkurencjach indywidualnych, 
poza rocznikiem 2010 i młodszymi dziećmi w konkurencji 50 motylkowym i 1 startu w 
przypadku awansu do finału wyścigu australijskiego (kategoria Sport) oraz 1 startu w 
sztafecie rodzinnej 3x25 stylem dowolnym (1 dorosły + 2 dzieci).  
• każdy zawodnik (kategoria Amator) ma prawo startu w 2 konkurencjach 
indywidualnych na 50 dowolnym i 50 grzbietowym i sztafecie rodzinnej 3x25m stylem 
dowolnym. 
• w klasyfikacji indywidualnej (kategoria Sport) przewiduje się 8 grup wiekowych, 
odpowiednio w kategoriach dziewcząt i chłopców oraz 4 grupy wiekowe w kategorii 
Amator 
 
KATEGORIE WIEKOWE SPORT:  
1. 2010 I MŁODSI  
2. 2009 
3. 2008  
4. 2007 
5. 2006  
6. 2005  
7. 2004  
8. 2003 I STARSI 
 
KONKURENCJE INDYWIDUALNE: 
1. Dziewczęta 50 dowolnym (Sport/Amator)  
2. Dziewczęta 25 dowolnym (Sport 2010 i młodsi)  
3. Chłopcy 50 dowolnym (Sport/Amator) 
4. Chłopcy 25 dowolnym (Sport 2010 i młodsi)  
5. Dziewczęta 50 klasycznym (Sport)  
6. Dziewczęta 25 klasycznym (Sport 2010 i młodsi)  
7. Chłopcy 50 klasycznym (Sport)  
8. Chłopcy 25 klasycznym (Sport 2010 i młodsi)  
9. Dziewczęta 50 grzbietowym (Sport/Amator)  
10. Dziewczęta 25 grzbietowym (Sport 2010 i młodsi)  
11 Chłopcy 50 grzbietowym (Sport/Amator)  
12. Chłopcy 25 grzbietowym (Sport 2010 i młodsi)  
13. Dziewczęta 50 motylkowym (Sport - rocznik 2009 i starsi) 
14. Chłopcy 50 motylkowym (Sport - rocznik 2009 i starsi)  



15. Dziewczęta wyścig australijski 5 x50 dow. (Sport) 
16. Chłopcy wyścig australijski 5 x50 dow. (Sport)  
17. Sztafeta rodzinna 3x25 dow. 
 
AMATOR:  
1. 2001 I STARSI  
2. 2002-2004  
3. 2005-2007  
4. 2008 I MŁODSI 
 
PRZEPISY TECHNICZNE:  
• w startach indywidualnych, w kategorii Sport, mogą startować wyłącznie zawodnicy 
klubowi posiadający licencję PZP oraz aktualne badania lekarskie. Każdy zawodnik ma 
prawo do startu w 4 konkurencjach indywidualnych oraz do startu w wyścigu 
australijskim w przypadku awansu do finału. W kategorii wiekowej 2010 i młodsi, 
zawodnicy maja prawo do startu w 3 konkurencjach. 
• w startach indywidualnych, w kategorii Amator, mogą startować wyłącznie osoby 
niezrzeszone w żadnym klubie, które podpiszą odpowiednie zaświadczenie o stanie 
zdrowia. 
• do wyścigów australijskich 5x50 dowolnym, w kategorii Sport, ze wszystkich kategorii 
wiekowych (OPEN) awansują najlepsi zawodnicy z indywidualnej konkurencji 50 m 
dowolnym (miejsca od 1 do 6) wśród dziewcząt i chłopców. 
 
PS.„Wyścig rozgrywa się na zasadzie przeprowadzenia 5 serii po 50 metrów stylem 
dowolnym w czasie 2 minut każda seria. Po każdej serii eliminuje się ostatnią osobę z 
danej serii. Do finału wyścigu australijskiego awansuje sześć najlepszych zawodniczek i 
zawodników wyłonionych na dystansie 50 metrów stylem dowolnym (spośród wszystkich 
kategorii wiekowych i tylko w grupie Sport).” 
1 seria - startuje sześciu zawodników (2 min. start)  
2 seria - startuje pięciu zawodników (2 min. start)  
3 seria - startuje czterech zawodników (2 min. start)  
4 seria - startuje trzech zawodników (2 min. start) 5 seria - startuje dwóch zawodników 
(2 min. start) 
 
NAGRODY:  
• Medale i Dyplomy za miejsca 1-3 w konkurencjach indywidualnych we wszystkich 
kategoriach wiekowych – kategoria Sport 
• Medale i Dyplomy za miejsca 1-3 w konkurencjach 50 dowolnym i 50 grzbietowym – 
kategoria Amator  
• Nagroda/statuetka za 1 miejsce wśród dziewcząt i chłopców w punktacji Fina 2017 za 4 
starty w konkurencjach indywidualnych (3 konkurencje w kat. wiekowej 2010 i młodsi) – 
kategoria Sport • Nagroda za 1 miejsce wśród dziewcząt i chłopców w wyścigach 
australijskich 5x50 dowolnym – kategoria Sport  
• Nagrody/statuetki za miejsca 1-3 w sztafetach rodzinnych 
 
ZASADY FINANSOWANIA:  
• Opłata startowa wynosi 30 zł od zgłoszonego zawodnika. 
 
ZGŁOSZENIA:  
• Zgłoszenia zawodników (przesyłamy drogą elektroniczną w programie splash na 
adres: zawody@wmozp.pl do dnia 15.06.2018  
• Zgłoszenia Amatorów kierujemy na maila: g.turczynski@wp.pl do dnia 15.06.2018 • 
Ewentualne pytania do organizatora - 881082087 G.Turczyński 

Serdecznie zapraszamy nie tylko profesjonalnych pływaków ale również amatorów, 
którzy lubią pływać!!! 
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