
                            ZAWODY KLAS PROFILOWANYCH 

           W PŁYWANIU, LUBLIN 2022 

 

 

1. Termin i miejsce: 

20 grudnia 2022 r. (wtorek); Aqua Lublin; długość pływalni - 25 m; ilość torów – 10. 

 

2. Organizator: 

Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa” Lublin na zlecenie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin. 

Kontakt w sprawie zawodów: Krzysztof Sagan – 605 733 606. 

 

3. Uczestnictwo: 

Uczniowie Szkół Podstawowych Miasta Lublin uczęszczający do klas profilowanych. 

 

4. Program zawodów: 

rozgrzewka – 9.15  zawody – 10.00 

1/2  25 m st. grzbietowym K/M klasy I 

3/4 25 m st. dowolnym K/M klasy II 

5/6 50 m st. dowolnym K/M klasy III 

7/8 50 m st. dowolnym K/M klasy IV 

9/10 100 m st. zmiennym K/M klasy V 

11/12 100 m st. zmiennym K/M klasy VI 

13/14 100 m st. zmiennym K/M klasy VII 

15/16 100 m st. zmiennym K/M klasy VIII 

 

5. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do zawodów w formie pliku lxf (do pobrania ze strony zawodów 

http://www.livetiming.pl/contest/bc3e4685-ee90-45de-b800-26f82a1f6a7f) należy przesłać w 

nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2022 r. (czwartek) na adres pioswim@wp.pl (510 089 179). W 

zgłoszeniu należy wpisać nazwę szkoły, nie klub! Klasyfikacja jest prowadzona na podstawie klasy, do 

której uczęszcza zawodnik, ale ze względów organizacyjnych każdej klasie należy przypisać w 

zgłoszeniu „fikcyjny” rocznik urodzenia, i tak: klasa I – 2015, klasa II – 2014, klasa III – 2013, klasa IV 

– 2012, klasa V – 2011, klasa VI – 2010, klasa VII – 2009, klasa VIII – 2008. 

 

6. Nagrody: 

Pamiątkowe medale dla pierwszych dziesięciu dziewcząt i pierwszych dziesięciu chłopców w każdej z 

klas. 

 

7. Przepisy: 

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP. W sprawach spornych ostateczna decyzja 

należy do Organizatora. 

 

8. Sprawy różne: 

Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip. 

W związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz wyrażeniem zgody na 

publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora. 

Listy startowe nie będą rozdawane na zawodach, należy je pobrać ze strony zawodów. 

 

 

O R G A N I Z A T O R 
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