
 
1. Termin i miejsce zawodów. 

11-12 grudnia 2015 roku (piątek-sobota) – Pływalnia Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

(Aquapark),  

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

 

2. Informacje ogólne.   

Przewiduje się klasyfikację drużynową i  indywidualną – w poszczególnych grupach wiekowych. 

Zawody mają charakter integracyjny – przewiduje się udział zawodników niepełnosprawnych. 

 

3. Organizatorzy: 

- 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 

- Podlaski Okręgowy Związek Pływacki. 

 

4. Dane techniczne zawodów:  

- długość pływalni 25 m, 8 torów, 

- temperatura wody 270 C, 

- pomiar czasu automatyczny. 

 

5. Zasady uczestnictwa w zawodach: 

5.1. W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się 5 grup wiekowych, odpowiednio w kategoriach 

dziewcząt i chłopców:  

r. 2006 i młodsi, 2005,2004, 2003, 2002, 2001, 2000 i starsi. 

5.2. Każdy zawodnik ma prawo do dwóch startów indywidualnych w bloku startowym i sztafecie. 

5.3. Do klasyfikacji drużynowej branych będzie 25 pierwszych miejsc zawodników  

w poszczególnych konkurencjach. 

5.4. Klasyfikacja drużynowa wspólnie dziewczyn i chłopców. 

5.5. Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Rozstawienie zawodników w 

poszczególnych seriach nastąpi wg zasad ogólnych. 

 

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 grupie wiekowej przewiduje się nagrody dla najlepszych zawodniczek  

i zawodników – miarodajna będzie suma punktów FINA za dwa starty. 

 

 

 



7. Zasady klasyfikacji drużynowej: 

7.1. W klasyfikacji drużynowej miarodajna będzie suma punktów za zajęte miejsca zdobyta 

łącznie przez wszystkich zawodników stanowiących drużynę. Punkty przyznawane będą wg 

klucza: 1 miejsce - 13 punktów, 2 miejsce – 11, 3 miejsce – 10, …. 25 miejsce – 1 punkt.  

7.2. Drużyny klubowe, które w zawodach w Suwałkach zdobędą największe ilości punktów i 

zajmą miejsca 1-3 otrzymają puchary Prezydenta Miasta Suwałk. 

 

 

8. Zgłoszenie do zawodów:  

8.1. Zgłoszenie w ENTRY EDYTORZE bez kart startowych należy przesłać na adres e-mail: 

zawody.suwalki@gmail.com , do dnia 5.12.2015 r. 

8.2. Aktualne informacje dotyczące zawodów zamieszczane będą na stronie 

www.muks.suwalki.pl. 

 

9. Program zawodów: 

11 Grudzień 2015 r. - rozgrzewka 1000 - starty od 1115 

 

Dziewczęta  Chłopcy 

1. 50 m stylem dowolnym 2. 50 m stylem dowolnym 

3. 100 m stylem klasycznym 4. 100 m stylem klasycznym 

5. 50 m stylem grzbietowym 6. 50 m stylem grzbietowym 

7. 100 m stylem motylkowym 8. 100 m stylem motylkowym 

9. 200 m stylem zmiennym 10. 200 m stylem zmiennym 

11.400 m stylem dowolnym 12. 400m stylem dowolnym 

 

12 Grudzień 2015 r. - rozgrzewka 900 - starty od 1000 

 

Dziewczęta  Chłopcy 

1. 100 m stylem dowolnym 2. 100 m stylem dowolnym 

3. 50 m stylem klasycznym 4. 50 m stylem klasycznym 

5. 100 m stylem grzbietowym 6. 100 m stylem grzbietowym 

7. 50 m stylem motylkowym 8. 50 m stylem motylkowym 

9. 200 m stylem dowolnym 10. 200 m stylem dowolnym 

11.100 m stylem zmiennym 12. 100m stylem zmiennym 

13.4x50m stylem dowolnym 14. 4x50m stylem dowolnym 

 

 

11. Otwarcie zawodów:  

Otwarcie zawodów odbędzie się 11 grudnia 2015 r. o godzinie 1100. 

 

  

12.  Sprawy organizacyjne: 

a. Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP. 

b. Starty odbywać się będą seriami na czas, serie będą układane na podstawie czasów      

nadesłanych w zgłoszeniu. 

c. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.  

 

13.  W pierwszej kolejności liczymy na udział:  

- klubów pływackich woj. podlaskiego i okolicy, 

 PTSS „Sprawni Razem” Oddział w Suwałkach. 

START Białystok.  

 

mailto:zawody.suwalki@gmail.com

