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Legnica 01 września 2015 

Komunikat Organizacyjny  

XII MISTRZOSTWA ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO w PŁYWANIU   

ORGANIZATOR:  

• Klub Sportowy WANKAN- Legnica,  

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:  

• 24 października 2015 r., (sobota) 

Zawody odbędą się na Pływalni Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Polarna 1 

PARAMETRY PŁYWALNI 

• Ilość torów – 6 ; Długość – 25 m; t wody+ 27 ° C  

UCZESTNICTWO:  

W zawodach mają prawo startu zawodnicy 10-15 letni (rocznik 2005-2000), 

posiadający ważne badania lekarskie, oraz licencję PZP. Sposób uzyskania licencji na 

stronie www.polswim.pl oraz www.dozp.eu. W uzasadnionych przypadkach 

organizatorzy mogą dopuścić do startu osoby nieposiadające licencji PZP. 

Kategorie wiekowe: 

1. Kat. 10 lat, 

2. Kat.11 lat,  

3. Kat.12 lat 

4. Kat.13-15 lat 

Nie zgłoszenie się na start powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w wysokości 
 opłaty startowej za każdego zawodnika. 
W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy 
zgłoszeni w terminie. 
Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej.  

 

ZASADY FINANSOWANIA:  

• koszty organizacji zawodów ponosi Klub Sportowy WANKAN;  

• koszty uczestnictwa zawodników pokrywają Kluby;  

• opłata startowa - 30 zł za zgłoszonego zawodnika (bez względu na ilość startów);  

• Opłata za listę startową wynosi 10 zł. Komunikat końcowy będzie udostępniony, po 

zakończeniu zawodów, do pobrania na stronie internetowej  

http://www.wankan.co/
http://www.dozp.eu/
http://www.polswim.pl/
http://www.polswim.pl/
http://www.dozp.eu/
http://www.dozp.eu/
http://www.wankan.com/
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http://www.wankan.com , http://www.megatiming.pl, http://www.swimrankings.net 

• Opłaty przyjmowane są wyłącznie gotówką w dniu zawodów w biurze zawodów 

 (na basenie) od godziny 9.00  

PRZEPISY TECHNICZNE.  

• Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na czas. 

Pomiar czasu elektroniczny OMEGA  

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:  

 Zawodnik ma prawo startu w czterech konkurencjach w swoim roczniku oraz w sztafecie. 

 Zgłoszenie (wyłącznie w formacie lxf.) należy przesłać 

W NIE PRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 21 PAŹDZIERNIKA 2015 r. na 

adres email: zawody@arybacki.pl  

• Zaproszenie na zawody (.lxf) do pobrania będzie dostępne od 1 października br. ze 

strony:  

http://www.wankan.com, http://www.arybacki.pl i http://megatiming.pl  

W razie problemów z dostępem do edytora zgłoszeń prosimy o bezpośredni kontakt z Arturem 

Rybackim- informatykiem zawodów tel. GSM 668 208 787   

NAGRODY:    

Za miejsca I - III – dyplomy, medale w poszczególnych kategoriach wiekowych  

Najlepsza zawodniczka i zawodnik w poszczególnych rocznikach oraz ich trener - 

puchar za dwa najlepsze wyniki wg tabeli wielobojowej.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

• Skreślenia zawodników kierownicy ekip są zobowiązani zgłosić do 

informatyka do 23 października 2015r. do godziny 14.00 (e-mail: 

zawody@arybacki.pl). 

• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów   

• Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych   

i następstw nieszczęśliwych wypadków  

 

 

 

 

 

http://www.wankan.co/
http://www.dozp.eu/
http://www.wankan.com/
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http://www.megatiming.pl/
http://www.swimrankings.net/index.php?page=CalendarList&nationId=0&SubPage=FROM_NOW&Nation=POL
http://www.wankan.com/
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http://www.arybacki.pl/
http://www.arybacki.pl/
http://megatiming.pl/
http://megatiming.pl/
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PROGRAM ZAWODÓW  

  

Sobota 24 października 2015 - 10:00 (rozgrzewka 9:15) 

1-2 100 m st. dowolnym 11-15 lat 3-4 50 m st. dowolnym 10 lat 

5-6 100 m st. grzbietowym 11-15 lat 7-8 50 m st. grzbietowym 10 lat 

9-10 100 m st. klasycznym 11-15 lat 11-12 50 m st. klasycznym 10 lat 

13-14 50 m st. motylkowym 11-15 lat 15-16 100 m st. zmienny 10 lat 

17-18 200 m st. Zmienny 11-15 lat 19 Sztafeta 4 x 50 m stylem dow. K  

OPEN 

20 

 

Sztafeta 4 x 50 m stylem dowodnym M 

– OPEN 

21 Sztafeta 4 x 50 m stylem zm K  OPEN 

22 Sztafeta 4 x 50 m stylem zm M  OPEN   

 

  

 Ceremonia dekoracji     

 Wręczenie nagród dla najlepszej  zawodniczki, zawodnika i ich   

 trenerów w poszczególnych kategoriach wiekowych  za dwie 

konkurencje indywidualne wg tabeli wielobojowej 

  

     

Zakończenie zawodów  

Serdecznie zapraszamy do Legnicy - Organizatorzy  

    

  

http://www.wankan.co/
http://www.dozp.eu/

