
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XIV Międzynarodowy Mecz Pływacki Dziecięcych Drużyn Klubowych 
z Litwy, Białorusi i Polski 

„ZŁOTA JESIEŃ 2021” 
Partner strategiczny – Województwo Podlaskie 

 

 

1.Termin zawodów:  23 października 2021 

2.Organizator zawodów: MKP Wodnik Bielsk Podlaski 

3.Współorganizatorzy:   Pływalnia Miejska „Wodnik”. 

4.Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia Wodnik, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 3b 

- pływalnia: 6 torów, 

- startery z ruchomą belką do nogi zakrocznej 

- temp. wody: 27 oC 

- pomiar czasu: elektroniczny (Omega) 

5.Prawo startu: mają zawodnicy 16-letni i młodsi ( 2005 i młodsi). 

- Każdy klub ma prawo do wystawienia maksymalnie 45 zawodników. Zawodnicy z 

danego klubu muszą wystartować w minimum czterech kategoriach wiekowych 

wśród dziewcząt i chłopców. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

- Każdy zawodnik ma prawo do 3 startów indywidualnych (maksymalnie 2 starty w 

bloku) oraz sztafecie. 

- Klub ma prawo wystawić do startu po 1 sztafecie ( konkurencje 19,20 ). 

- W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie 

lub pisemne zezwolenie opiekunów prawnych 

6.Zgłoszenia do zawodów w formie pliku lxf należy dostarczyć drogą elektroniczną 

rgosk@bosir.bialystok.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia : 21 października 2021 

- Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia 

DD/MM/RRRR, numer licencji, nazwę klubu, dystans i konkurencje oraz najlepszy 

wynik uzyskany w ostatnich 12 miesiącach( dla klubów polskich przez SEL). 

-Zgłaszając się do zawodów opiekun zawodnika oświadcza, że nie ma żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zawodach pływackich – 

zobowiązany jest dostarczyć podpisane oświadczenie w związku z pandemią 

wirusa COVID-19 (załącznik do komunikatu). Za posiadanie indywidualnych 

oświadczeń i deklaracji odpowiedzialni są trenerzy poszczególnych klubów 

mailto:rgosk@bosir.bialystok.pl


- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP, w sprawach nie 

objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem         

 7.PROGRAM ZAWODÓW: 

BLOK I  

Rozgrzewka godzina 8:30 Zawody godzina 9:15  

1 50m st. dowolnym / freestyl   K/W    2005-06 2007- 08 2009 2010 2011 2012 i młod  
2 50m st. dowolnym / freestyle M/M 2005-06 2007- 08 2009 2010 2011 2012 i młod  
3 50m st klasycznym/breastroke K/W 2005-06 2007- 08 2009 2010 x x  

4 50m st. klasycznym/breastroke M/M 2005-06 2007- 08 2009 2010 x x  

5 50m st. grzbietowym / backstroke K/W 2005-06 2007- 08 2009 2010 2011 2012 i młod  
6 50m st. grzbietowym / backstroke M/M 2005-06 2007- 08 2009 2010 2011 2012 I młod  
7 100m st. motylkowym / butterfly K/W 2005-06 2007- 08 2009 2010 x x  

8 100m st. motylkowym / butterfly M/M 2005-06 2007- 08 2009 2010 x x  

9 100m st. klasyczny/breastroke K/M 2005-06 2007- 08 2009 2010 x            x  

10 100m st. klasyczny/breastroke    M/M 2005-06 2007- 08 2009 2010 x x    

  

BLOK II  

Rozgrzewka godzina 13:30 Zawody godzina 14:00  

11 50m st. motylkowym / butterfly K/W 2005-06 2007- 08 2009 2010 x x  
12 50m st. motylkowym / butterfly M/M 2005-06 2007- 08 2009 2010 x x  
13 100m st. grzbietowym / backstroke K/W 2005-06 2007- 08 2009 2010 2011 x  
14 100m st. grzbietowym / backstroke M/M 2005-06 2007- 08 2009 2010 2011 x  
15 100m st. zmiennym / ind. medley K/W 2005-06 2007- 08 2009 2010 x x  
16 100m st. zmiennym / ind. medley M/M 2005-06 2007- 08 2009 2010 x x  
17 100m st. dowolnym / freestyl K/W 2005-06 2007- 08 2009 2010 2011 x  
18 100m st. dowolnym / freestyl M/M 2005-06 2007- 08 2009 2010 2011 x  
19 6 x 50m st. dowolnym / freestyle K/W Po jednym zawodniku z rocznika 2005,2006,2007,2008,2009,2010      2007    2008 

20   6 x50m st. dowolnym / freestyle M/M Po jednym zawodniku z rocznika  2005,2006,2007,2008,2009,2010  

 

8.Nagrody: 

- Medale i dyplomy za miejsca 1-3 w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 

- Medale dla zawodników w sztafetach  

 - Przewidywane są nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników 

w kategorii wiekowej 2005-2011 (wg klasyfikacji FINA-liczą się 2 starty) w miarę 

posiadanych środków finansowych 

- Nagroda rzeczowa w klasyfikacji open dla trzech najlepszych zawodniczek i trzech 

najlepszych zawodników - okulary przeciwsłoneczne firmy    

          

         
- Puchary Marszałka Województwa Podlaskiego w klasyfikacji drużynowej za miejsca 1-6 

( według klasyfikacji medalowej). 

9. Opłata startowa – 40 złotych od zawodnika ( płatna w biurze zawodów przed zawodami ). 



Po zakończeniu II bloku odbędzie się losowanie   plecaków TYR spośród 

zawodników zgłoszonych do zawodów. Warunkiem jest osobiste odebranie nagrody. 

 

 

10.SPRAWY RÓŻNE 

 W trakcie zawodów będzie stanowisko ze sprzętem pływackim firmy  

 

11. Sprawy  organizacyjne, noclegi i wyżywienie  – Walery Mieszczeriakow, prezes MKP 

Wodnik, Tel . 503 009 624, e-mail – helenawalery @gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

     
 


