
 

Komunikat Organizacyjny  

Mistrzostw Województwa Podlaskiego w pływaniu              

o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk 

 Suwałki 02-03.12.2016r. 

 

1. Termin zawodów:  

02-03.12.2016r. (piątek sobota, )  

 

2. Miejsce zawodów: 

 Pływalnia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (Aquapark)                       

ul. Papieża Jana Pawła II 7, 16-400  Suwałki 

 

3. Informacje techniczne: 

- długość pływalni 25m 

- ilość torów 8  

- temperatura 27C 

- pomiar czasu automatyczny 

 

4. Organizator:  

 

- Urząd Marszałkowski w Białymstoku - zadanie dofinansowane ze środków   

Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. 

- POZP, 

- Urząd Miejski w Suwałkach, 

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Suwałkach, ul. 

Antoniewicza 5, 16-400 Suwałki, 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 

Suwałki.  

 



 

 

 

 

5.  Zasady uczestnictwa w zawodach:  

 

5.1 W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się 6 grup wiekowych, 

odpowiednio w kategoriach dziewcząt i chłopców: r. 2006 i młodsi, 2005, 

2004, 2003, 2002, 2001 i starsi.  

5.2 Każdy zawodnik ma prawo do 2 startów w każdym bloku zawodów.  

5.3 Zawodnicy rocznika 2005 i młodsi mają prawo startu na wszystkich 

dystansach 50 m i 100m. 

5.4 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Rozstawienie 

zawodników w poszczególnych seriach nastąpi wg zasad ogólnych.  

5.5 Przewiduje się nagrody rzeczowe w zależności od możliwości 

finansowych klubu. Nagrody zostaną rozdane w drodze losowania 

spośród wszystkich obecnych zawodników. 

 

6. Zasady klasyfikacji indywidualnej:  

 

6.1 W poszczególnych kategoriach wiekowych przewiduje się dyplomy i 

medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji.  

6.2 W każdej kategorii wiekowej najlepszy zawodnik i zawodniczka 

otrzymuje Puchar Prezydenta Suwałk– suma punktów FINA za cztery 

starty.  

 

7. Program zawodów: 

 

 

 I blok zawodów (02.12.2016r.)-piątek  

10.00 – rozgrzewka, 11:00 – rozpoczęcie zawodów 

Dziewczęta Chłopcy 

1. 50m st. dowolnym 2. 50m st. dowolnym 

3. 100m st. klasycznym 4. 100m st. klasycznym 

5. 50m st. grzbietowym 6. 50m st. grzbietowym 

7. 100m st. motylkowym 8. 100m st. motylkowym 

9. 400m st. dowolnym   04 i starsi 10. 400m st. dowolnym    04 i starsi 

 

II blok zawodów (03.12.2016r.)-sobota 

9:00 – rozgrzewka, 10:00 – rozpoczęcie zawodów 

Dziewczęta Chłopcy 

13. 200m st. dowolnym   04 i starsi 14. 200m st. dowolnym    04 i starsi 

15. 50m st. klasycznym 16. 50m st. klasycznym 

17. 100m st. grzbietowym 18. 100m st. grzbietowym 

19. 50m st. motylkowym 20. 50m st. motylkowym 

21. 100m st. dowolnym 22. 100m st. dowolnym 

23. 100m st. zmiennym 24. 100m st. zmiennym 



8. Zgłoszenia 

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesłać na adres 

muks@muks.suwalki.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

28.11.2016r. Plik zaproszenia do pobrania ze strony www.megatiming.pl . 

Zgłoszenie bez podania numeru licencji zawodników nie będą 

uwzględniane. Kontakt z organizatorem tel. 609 233 577, 

muks@muks.suwalki.pl. 

       

 

9. Zasady finansowania 

- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, 

- uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, 

- opłata startowa wynosi 40zł od zawodnika, płatna w czasie rozgrzewki 

pierwszego dnia zawodów. 

 

  9. Postanowienia końcowe: 

        - komisję sędziowską powoła Kolegium Sędziów POZP w porozumieniu z 

organizatorem 

 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego komunikatu oraz regulaminu zawodów PZP, 

 w sprawach nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny w 

porozumieniu z organizatorem, 

 organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu 
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