
REGULAMIN 
ZAWODÓW PŁYWACKICH 

 Pod Patronatem Prezydenta Miasta Sopotu 

 Memoriał Andrzeja Pawińskiego 
 

 

1. Cel imprezy: 

 

1. popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży 

2. wzajemna współpraca i przyjaźń między klubami 

3. podsumowanie dotychczasowej pracy treningowej 

 

2. Organizator : 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie oraz Stowarzyszenie Uczniowski Klub 

Sportowy „ Siódemka” Sopot 

 

3. Termin i miejsce zawodów : 

         

22 października 2022 r. (sobota) 

pływalnia ( 25 m, 6 torów) MOSiR w Sopocie, ul. Haffnera 57 

 

4. Uczestnictwo : 

 

W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym wymogom: 

- zgłoszeni przez klub lub PZP 

- posiadają  licencję 

- posiadają aktualne badania lekarskie, 

- w systemie SEL PZP posiadają status: Aktywny 

- urodzeni w latach 2011-2008 

 

5. Program zawodów : 
 

• rozgrzewka  -  14.15-15.00 

• zawody         - 15.10 
 

1. 100 m stylem dowolnym dziewcząt  

2. 100 m stylem dowolnym chłopców 

3. 100 m stylem motylkowym dziewcząt  

4. 100 m stylem motylkowym chłopców 

5. 100 m stylem grzbietowym dziewcząt 

6. 100 m stylem grzbietowym chłopców 

7. 100 m stylem klasycznym dziewcząt 

8. 100 m stylem klasycznym chłopców 

9. 400 m stylem dowolnym dziewcząt (minimum: 5:20,50-rankingi) 



10. 400 m stylem dowolnym chłopców (minimum: 5:08,50-rankingi) 

 

                         

 

 

6. Przepisy techniczne 

 

1. W czasie trwania zawodów obowiązują aktualne przepisy Polskiego Związku 

Pływackiego, 

 

2. Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas, 

 

3. Zawody odbywają się z zastosowaniem przepisu o jednym starcie, 

 

4. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach, 

 

5. Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych: 

 

 

2011, 2010, 2009, 2008 

 

 

 

  6. Nagrody: 

 

-medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji oraz kategorii wiekowej 

 

-puchar dla najlepszej zawodniczki i zawodnika zawodów wg punktacji wielobojowej za 2 

najlepsze wyniki (oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej). 

 

7. Zgłoszenie do zawodów: 

 

Zgłoszenie  w systemie SEL  do dnia 19.10.2022 r. ( liczba miejsc ograniczona, liczy się 

kolejność zgłoszeń) 

Ewentualne wykreślenia drogą mailową: zawodypozp@gmail.com będą przyjmowane do 

20.10.22r do godz. 20.00, po tym terminie oplata startowa będzie pobierana zgodnie z 

wcześniejszym zgłoszeniem 

 

 

 

8. Zasady finansowania : 

 

Opłata startowa wynosi 35 zł od każdego zgłoszonego zawodnika  

Wyłącznie przelewem na konto do dnia 20.10.2022r do godz. 24.00 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie 

mailto:zawodypozp@gmail.com


PKO BP 97 1020 1811 0000 0502 0373 0074 ( z opisem : nazwa imprezy, nazwa klubu i 

ilość zgłoszonych zawodników) 

dane do faktury z potwierdzeniem przelewu proszę wysłać na maila: lid14@wp.pl 

 

 

 

 

 

9. ➢ RODO - Zgłoszenie oraz udział w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

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

zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora  

 

 

 

 

kontakt z trenerem Miłoszem Stachowicz tel. 609 680 803( lid14@wp.pl) 

 

 

 

 

 

  Zapraszamy do Sopotu!!! 

 


