
     
 

Komunikat organizacyjny zawodów: 
 

„OTWARTE MISTRZOSTWA MIELCA W PŁYWACKICH SPRINTACH ” 
 
1. Termin i miejsce zawodów: 

- sobota, 02.10.2021 godz. 9.30, rozgrzewka od godz. 8.30, 

-  pływalnia MOSiR Mielec ul. Powstańców Warszawy 2 
2. Organizator: 

- MKS „IKAR” Mielec. 

- MOSiR Mielec 

- Powiat Mielecki 

3. Uczestnictwo: 

- w zawodach biorą udział pływacy w niżej wymienionych kategoriach wiekowych 

I – rocznik 2006 i starsi, II – rocznik 2007/08, III – rocznik 2009 i młodsi 

- sztafety rozgrywane są bez podziału na kategorie wiekowe. 

4. Program zawodów: 

 

Dziewczęta Chłopcy 
1. 50 m stylem dowolnym 2. 50 m stylem dowolnym 
3. 50 m stylem klasycznym 4. 50 m stylem klasycznym 
5. 50 m stylem grzbietowym 6. 50 m stylem grzbietowym 
7. 50 m stylem motylkowym 8. 50 m stylem motylkowym 
9. 4 x 50 m stylem dowolnym /open/  10 4 x 50 m stylem dowolnym /open/ 

 

5. Przepisy techniczne: 

- pływalnia dł. 25 m, 6 torów, temperatura wody 27 C, pomiar czasu elektroniczny, 

- zawodnik ma prawo startu w 4 konkurencjach indywidualnych i w sztafecie, 

- zawody przeprowadzone będą seriami na czas, rozstawienie wg. czasów podanych na 

kartach startowych, od serii najsłabszej, 

 

6. Nagrody: 

- trzy najlepsze zawodniczki i trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej otrzyma 

nagrody i dyplomy za sumę punktów zdobytą w 4 startach indywidualnych wg. tabel 

wielobojowych. 

7. Zasady finansowania: 

- koszty organizacyjne pokrywa Organizator, 

- opłata startowa 30 zł od zawodnika, 

- obligatoryjna opłata za komunikat 20 zł. 

http://www.powiat-mielecki.pl/
http://www.mosir.mielec.pl/index.php


8. Postanowienia końcowe: 

Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę 
uprawnioną – Administratora SEL w nieprzekraczalnym terminie do 29.09.2021r. 
Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego 
statusu AKTYWNY w SEL  
Wycofania mogą być dokonywane do dnia 01.10.2021 do godz. 10:00. wyłącznie mailowo na 

adres : tomasz.bachorz@op.pl. Po tym terminie opłata startowa będzie pobierana zgodnie ze 

zgłoszeniem. 

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów. 

Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP. 

 

 

Podczas zawodów obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia na obuwie basenowe 

(klapki) 
 

 

Naczelnik  zawodów : 

Robert  Wieczorek 

tel. 666 605 999 

 

 

mailto:tomasz.bachorz@op.pl

