
Spotkanie organizacyjne 

z trenerami i 

kierownikami ekip

Serdecznie witamy



ORGANIZATOR GŁÓWNY



Wsparcie w organizacji



Sponsorzy



Harmonogram rozgrywania zawodów

11.11.2021

 8.00-8:40 rozgrzewka A

 9.00- eliminacje grupa A

 11.15- eliminacje grupa B

 15.30-16.30 rozgrzewka 

 16.45-17.00 uroczyste otwarcie zawodów 

 17.00 pokaz pływania artystycznego 

 17.15-21.00 FINAŁY I

12.11.2021

 8.00-8:40 rozgrzewka A

 9.00- eliminacje grupa A

 11.30- eliminacje grupa B

 15.30-16.30 rozgrzewka 

 17.00-20.00 FINAŁY II



Zasady covid-19 

#dystans #dezynfekcja #maseczka

 Wejścia- oddzielne wejścia dla publiczności oraz zawodników i trenerów 

wg. planu

 Wydzielone trybuny wg. planu

 Call room (15 min przed startem, bipy podczas finałów)

 Odległości

 Konieczność używania maseczek na całym obiekcie 

 Z noszenia maseczki zwolnieni są jedynie zawodnicy po wejściu na 

platformę startową





Sprawy organizacyjne

 Na pływalni przy wejściu głównym (parter) znajdzie się stanowisko 
Arena oraz Etno Cafe

 W namiocie między pływalnią, a hotelem Orbita znajduje się 
Coaches Corner, gdzie dostępne będą napoje oraz przekąski

 Na piętrze przy wejściu na trybuny będzie możliwość zakupu 
okolicznościowych koszulek, gadżetów oraz odbiór nagród za 
złapanie piłeczki rzucanej przez zwycięzcę wyścigu

 Biuro zawodów czynne 11.11.2021 8.00-14.00, 12.11.2021 10.00-
14.00

 Bloczki na posiłki w hotelu Orbita do odbioru w biurze zawodów 

 Kluby, które potrzebują bezpośredniej FV od hotelu Orbita proszone 
są o podanie danych 



Kluczyki do szafek w szatniach

 Odbiór w holu głównym pływalni Orbita

 Możliwość odbioru kluczyków mają tylko kierownicy poszczególnych ekip. 

Konieczne jest podanie numeru kontaktowego oraz poświadczenie odbioru.

 Kaucja 100zł (wpłata gotówkowa)

 3 osoby na jedną szafkę

 Po środowym treningu należy zwrócić paski

 W czwartek od godziny 7.30 kluczyki będą wydawane ponowie wg. ww zasad 

na cały czas trwania zawodów   



Komisja sędziowska 

Sędzia główny I - sędzia klasy międzynarodowej 
Waldemar Kilian

Sędzia główny II - sędzia klasy międzynarodowej 
Ewa Furman



Nagrody 

Za 1 – 3 miejsce w każdej konkurencji indywidualnej: medale, 
nagrody finansowe ufundowane przez sponsorów. 

Kat. Senior odpowiednio 500 zł, 300 zł, 200zł. 

Kat. Junior 300 zł, 200 zł, 100 zł.

Konkurencja 25m skins nagrody finansowe za miejsca 1-2 wśród 
kobiet i mężczyzn: 1 miejsce-1000 zł, 2 miejsce-600 zł.

Za 1-3 miejsce w konkurencjach sztafetowych medale.

Za 1 miejsce w konkurencjach sztafetowych 1600zł do podziału 
oraz nagroda niespodzianka.



Bieg Memoriałowy

 Zwycięzcy biegu memoriałowego na dystansie 100 

m. st. klasycznym mężczyzn otrzymają NAGRODĘ 

GŁÓWNĄ (3 000 zł kat. Senior/ 2 000 zł kat. Junior) 

oraz PUCHAR MARKA PETRUSEWICZA.

 Zwyciężczyni konkurencji 100m st. klasycznym 

kobiet otrzyma dodatkową nagrodę rzeczową od 

firmy Arena.



Klasyfikacja końcowa

 Zawodniczki i zawodnicy w kategorii junior z najbardziej wartościowym 
wynikiem punktowym (suma dwóch najlepszych różnych wyścigów) w każdym z 4 
roczników otrzymują nagrodę rzeczową ufundowaną przez firmę Arena. 

 Najlepszy senior za jednen najbardziej wartościowy wynik punktowy otrzyma 
voucher na pobyt weekendowy w ośrodku wypoczynkowym Wratislawia

 Trenerzy najlepszych zawodników (najwyższy wynik punktowy za jeden start) w 
kategorii junior i senior oraz trener najlepszego zawodnika niepełnosprawnego 
otrzymają nagrodę specjalną.

 3 najlepszych zawodników niepełnosprawnych (w kategorii kobiet i mężczyzn) 
otrzymuje nagrody finansowe za sumę punktów za 2 najlepsze starty

 Zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną otrzymują pamiątkowe medale, 
koszulki okolicznościowe i nagrody rzeczowe.



Wyścigi skins

 Do wyścigów awansuje 10 najlepszych pływaków w kategorii kobiet i 

mężczyzn na dystansie 50m stylem dowolnym z wyścigów eliminacyjnych, bez 

podziału na kategorie wiekowe.

 Podczas każdego z wyścigów odpada 2 zawodników. 

 Start kolejnych wyścigów co 2 minuty (trzeba szybko wyjść z wody i przejść 

na platformę startową).

 Zmiana torów następuje tylko w wyścigu finałowym



Dekoracja

 Dekoracja za 200 i 400m dowolnym oraz 200m 

zmiennym rozgrywanych seriami na czas 

odbędą się po zakończeniu konkurencji podczas 

bloku eliminacyjnego

 Finałowe dekoracje z opóźnieniem jednej 

konkurencji w 2 kategoriach równocześnie  

(junior, senior). Wyjątek stanowi bieg 

memoriałowy, gdzie dekoracja nastąpi 

bezpośrednio po wyścigu. 

 Dekoracji dokonują sponsorzy poszczególnych 

konkurencji w obecności Trenera zwycięzcy

 Obecność na dekoracji obowiązkowa- nagrody 

finansowe (strój)





































Prosimy o wyrozumiałość i 
pomoc w przeprowadzeniu 
zawodów zgodnie z 
wytycznymi Covid-19


