
IV MISTRZOSTWA „SULECHA“ W PŁYWANIU  

W SULECHOWIE 

 

CEL ZAWODÓW 

1. Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży. 

 

2. Integracja sympatyków tego sportu, propagowanie zdrowego stylu życia. 

3. Wyłonienie zwycięzców w kategoriach wiekowych. 

 

I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 

26.10.2019 r. /sobota/ - 9:00 roczniki  2011- 2012 i młodsze 

                    10:30 roczniki 2010-2009 

                            rocznik 2008-2007 

                             roczniki 2006-2005 

                                            

Pływalnia Ośrodka Sportu i Rekreacji "Sulechowianka" w Sulechowie 

ul. Licealna 10 b 

66-100 Sulechów 

 

II. ORGANIZATORZY 

  

 

Sulechowski Klub Sportowy 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka"w Sulechowie 

Gmina Sulechów 

 

 



III. UCZESTNICTWO 

  

 

W zawodach mają prawo startu: dzieci szkół podstawowych z terenu  

województwa lubuskiego zajmujące się pływaniem amatorsko. 

 

IV. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

 

Karta zgłoszeniowa zawodników do startu znajduje się na stronie internetowej 

www.osir.sulechow.pl lub w kasie pływalni.  

Przyjmowane są w kasie pływalni lub mailem na adres bilonki@onet.eu do 24.10.19 r. !!! 

 

WAŻNE!!! 

 Do dnia 23 PAŹDZIERNIKA 2019r. opłata startowa wpłacona na konto wynosi 10zł. 

Numer konta 36 2030 0045 1110 0000 0397 1510 

Nazwa SULECHOWSKI KLUB SPORTOWY 

ul. WŁADYSŁAWA HERMANA 16 

66-100 SULECHÓW 

z dopiskiem OPŁATA STARTOWA   i imię i nazwisko osoby startującej 

 (np OPŁATA STARTOWA- JULIA KOWALSKA) 

W dniu zawodów 20zł. 

 

Opłata nie podlega zwrotowi 

 

Ilość miejsc ograniczona – 200 osób. Decyduje data wpłaty wpisowego a następnie data 

przesłania lub złożenia w kasie OSIRu „Sulechowianka“ zgłoszenia. 

 

http://www.osir.sulechow.pl/
mailto:bilonki@onet.eu


V. PROGRAM ZAWODÓW 

 

Rozpoczęcie  zawodów w dniu 26.10.2019 r.  Godzina  9:00 rocznik  2011 – 2012  

                                                                               i młodsze 

                                                                  Godzina 10.30 rocznik  2009-2010 

                                                                                         rocznik 2008-2007 

                                                                                         rocznik 2006-2005 

Godz. 

9:00 
Konkurencja Kategoria wiekowa 

1 
25 m stylem dowolnym (możliwość 

płynięcia z deską lub z makaronem) 

dz. i chł. Rocznik 2011-2012 

 i młodsze 

 

Godz. 

10:30 
Konkurencja Kategoria wiekowa 

2 

25 m stylem dowolnym dz. i chł. Rocznik 2010-2009 

25 m stylem grzbietowym dz. i chł. 

25 m stylem dowolnym dz. i chł. Rocznik 2008-2007 

25 m stylem grzbietowym dz. i chł. 

 

Godz. 

10:30 
Konkurencja Kategoria wiekowa 

3 

25 m stylem dowolnym dz. i chł. Rocznik 2006- 2005 

 25 m stylem klasycznym dz. i chł. 

25 m stylem grzbietowym dz. i chł. 



START ZAWODNIKÓW Z WODY  

 

VI. PRZEPISY TECHNICZNE 

 

1. Zawody przeprowadzone będą seriami na czas. 

2. Każdy zawodnik ma prawo do startu max w dwóch konkurencjach indywidualnych. 

3. Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów. 

4. Pomiar czasu: ręczny. 

5. Głębokość wody - 180 - 135 cm. 

 

VII. NAGRODY 

 

1. Każdy uczestnik startujący w zawodach otrzymuje koszulkę. 

2. Medale za trzy pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych. 

3. Puchary i nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród uczestników na zakończenie. 

 

VIII. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

1. Osoby towarzyszące mogą wejść na teren basenu w wyznaczone strefy w klapkach  

    i stroju sportowym po wpisaniu sie na listę znajdującą się przy kasie pływalni. 

2. Zakaz wnoszenia jedzenia i picia w szklanych opakowaniach na teren basenu. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP. 

W sprawach spornych decyzje w dniu zawodów podejmuje Sędzia Główny Zawodów. 

 


