
 
 

  

                                                              
                                                                                                                                                            

 

K O M U N I K A T  

GŁÓWNYCH MISTRZOSTW  WOJEWÓDZTWA  LUBELSKIEGO 

W   PŁYWANIU  –   rocznik  2010  i  starsi 
 

Termin i miejsce:  

Dnia 25 - 26 czerwca 2022 r. (sobota-niedziela). Pływalnia AQUA Lublin Al. Zygmuntowskie 4;  

( 50  m, 10 torów, pomiar elektroniczny ).  
 

Uczestnictwo:   

W zawodach prawo startu mają zawodnicy ur. w roku 2010 i starsi (12 lat i starsi), zgłoszeni  przez  

Kluby  Sportowe zrzeszone w LOZP, zawodnicy spoza województwa – starty poza konkursem.   
 

Organizator:   

LOZP Lublin , Województwo Lubelskie, Urząd Miasta Lublin.  
 

Program zawodów:   

Zawody  będą rozgrywane w 3-ch  blokach konkurencji  seriami  na czas. 

  

I    Blok  25.VI (sobota)     - rozgrzewka  godz.  9.00  -  Zawody  godz.   9.45 

 

1/2 50 m st. dowolnym K/M 

3/4 50 m st. klasycznym K/M 

5/6 100 m st. motylkowym K/M 

7/8 200 m st. dowolnym K/M 

9/10 200 m st. grzbietowym K/M 

11/12 400 m st. zmiennym K/M 

13 800 m st. dowolnym M 

 

II    Blok  25.VI (sobota)     -  rozgrzewka  godz.  14.30  -  Zawody  godz. 15.15 

 

14/15 400 m st. dowolnym K/M 

16/17 50 m st. motylkowym K/M 

18/19 50 m st. grzbietowym K/M 

20/21 100 m st. klasycznym K/M 

22/23 200 m st. zmiennym K/M 

24 1500 m st. dowolnym K 



 
 

III   Blok  26.VI (niedziela)  - rozgrzewka  godz.  10.00  -  Zawody  godz.   10.45 

 

25/26 200 m st. motylkowym K/M 

27/28 100 m st. dowolnym K/M 

29/30 100 m st. grzbietowym K/M 

31/32 200 m st. klasycznym K/M 

33 800 m st. dowolnym K 

34 1500 m st. dowolnym M 

 

 

Przepisy techniczne:  

Według zasad ujętych w wytycznych PZP do organizacji zawodów okręgowych w pływaniu, 

zgłoszenia wszystkich zawodników zostaną zweryfikowane wg swimrankings.net z ostatnich 

piętnastu miesięcy poprzedzających zawody.  Podczas  zawodów  obowiązują  przepisy  FINA   

i  PZP. Zawodnicy 16 lat i młodsi mają prawo startu tylko w dwóch konkurencjach w bloku.  

W konkurencjach 1500 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn startują tylko 

zawodnicy/zawodniczki 14 letnie i starsze. Organizator ogranicza ilość serii kobiet i mężczyzn 

na 800 m st. dowolnym  i 1500 m st. dowolnym do dwóch. 

 

Zgłoszenia:  

Wyłącznie przez platformę SEL w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.VI (wtorek). Listy 

startowe będą do pobrania ze strony www.livetiming.pl. Po terminie zgłoszeń bezwzględnie nie 

dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń, również zamiany zawodników już zgłoszonych. 

 

Zasady finansowania:  

Koszty organizacyjne zawodów realizowane będą przez LOZP Lublin przy wsparciu finansowym 

Województwa Lubelskiego i Urzędu Miasta Lublin. Wysokość startowego wynosi 120.00 zł. od 

każdego zgłoszonego zawodnika, płatne gotówką na miejscu. Kluby zrzeszone w LOZP zwolnione 

są z opłat. Opłaty przeznaczone są na nagrody. Koszty uczestnictwa  ponoszą Kluby.  
 

Nagrody:  

Medale i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.  Dla  9-ciu 

najlepszych zawodniczek i 9-ciu zawodników (po trzech w każdej kat. wiekowej) za sumę trzech 

najlepszych wyników – wg tabeli punktowej FINA – statuetki sportowe (lub nagroda finansowa).  
 

Mistrzostwa  rozegrane  zostaną  w  trzech  kategoriach  wiekowych :                 

I. Młodzicy  12   i  13 lat ;   II. Juniorzy  młodsi  14  i  15 lat ;   III.  O P E N 

 

Transmisja live: 

BLOK I: https://youtu.be/suQLcpz08aE  

BLOK II: https://youtu.be/pg2_t8glgx0  

BLOK III: https://youtu.be/3URAP7rh1-g  
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