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1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 09 października 2021 

Kryta Pływalnia „Delfin” w Dobrodzieniu pl. Solny 5  

Pływalnia: 25 metrów, 4 tory, pomiar czasu ręczny  

Naczelnik zawodów: Trener Oleg Pyrog - kontakt 603497331 

2. ORGANIZATORZY:  

Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień  

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 

Opolski Okręgowy Związek Pływacki  

DOKiS Sekcja Pływacka „Vega” Dobrodzień 

Stowarzyszenie Promocji Pływania VEGA  

3. UCZESTNICTWO:  

- według zasad generalnych 

- w zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2009 

roku i młodsi. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w 

konkurencji stylem zmiennym (rocznik 2009 – 200 m, a rocznik 

2010 oraz 2011 i młodsi – 100 m) oraz wybranym stylem na 

dystansie 50 i 100 m (np. zawodnik z rocznika 2009 musi 

startować na 200 zmiennym oraz 50 i 100 grzbietem lub 200 

zmiennym i 50 i 100 motylkiem itd. Zawodnik z rocznika 2010 

oraz 2011 i młodsi startuje na 100 zmiennym oraz 50 i 100 tym 

samym, wybranym stylem).  

Ekipa klubowa może liczyć do 10 zawodników.  

Zawody będą rozgrywane w TRZECH kategoriach, seriami na 

czas:  

- zawodnicy urodzeni w roku 2009 

- zawodnicy urodzeni w roku 2010  

- zawodnicy urodzeni w roku 2011 i młodsi  

 

 



4. PROGRAM ZAWODÓW:  

 

I blok – Rozgrzewka godz. 9.00  

  Oficjalne otwarcie zawodów 9.45  

  Start godz. 10.00  

Sztafety w dowolnej konfiguracji (np.3 zawodników +1 zawodniczka itd.) 

 

II blok – Rozgrzewka godz. 14.30 

   Start godz. 15.30  

Wyścigi odbywają się seriami na czas 

Blok II Popołudniowy 

Kobiety  Mężczyźni  

1. 100m stylem motylkowym 100m stylem motylkowym 

2. 100m stylem grzbietowym 100m stylem grzbietowym 

3. 100m stylem klasycznym 100m stylem klasycznym 

4. 100m stylem dowolnym 100m stylem dowolnym 

5. Sztafeta 4 x 50m stylem zmiennym MIX  

(osobno rocznik 2009 oraz 2010 i młodsi) 

Sztafety w dowolnej konfiguracji (np.3 zawodników + 1 zawodniczka itd.) 

 

 

  

Blok I Poranny  

Kobiety  Mężczyźni  
1. 50m stylem motylkowym 50m stylem motylkowym 

2. 50m stylem grzbietowym 50 m stylem grzbietowym 

3. 50m stylem klasycznym 50m stylem klasycznym 

4. 50m stylem dowolnym 50m stylem dowolnym 

5. 100m stylem zmiennym 100m stylem zmiennym 

6. 200m stylem zmiennym 200m stylem zmiennym 

7. Sztafeta 4 x 50m stylem dowolnym MIX  

(osobno roczniki 2009 oraz 2010 i młodsi) 



5. ZASADY FINANSOWANIA: 

- koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator  

- koszty uczestnictwa ponoszą Kluby 

- opłata startowa wynosi 40,00 zł od każdego zawodnika  

- obligatoryjna opłata za komplet komunikatów wynosi 20,00 zł 

 

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:  

− zgłoszenia do zawodów wyłącznie drogą elektroniczną poprzez 
system SEL do dnia 3.10.2021 (godz. 20.00);  

− zawodnicy 9-letni i młodsi, mogą być zgłaszani e-mailem na 

adres zawodyoozp@gmail.com programem SPLASH Entry 

Editor 2008, który będzie można pobrać ze strony 
www.livetiming.pl; 

− zmiany w dokonanych zgłoszeniach polegające na wycofaniu 

zawodników do dnia 8.10.2021 (do godz. 9.00). Brak wycofania 
zawodnika spowoduje naliczenie opłat jak za start zawodnika;  

− komunikat do pobrania na stronie: www.megatiming.pl;  

− kontakt do informatyka zawodów: +48 792 821 903. 

 

7. WYŻYWIENIE: 

Kluby biorące udział w zawodach organizują we własnym 

zakresie.  

 

8. NAGRODY: 

− dyplomy za trzy pierwsze miejsca – z podziałem na kategorie 

wiekowe (2009, 2010, 2011 i młodsi);  

− Puchar Burmistrza dla Najlepszej Zawodniczki oraz Zawodnika 

w kategorii OPEN;  

− pamiątkowe Puchary dla zawodników w rocznikach 2009, 2010 

oraz 2011 i młodsi za dwa starty łącznie (np. 50m i 100 m stylem 

dowolnym itd.); 

− w miarę pozyskiwania sponsorów organizator zastrzega sobie 

prawo zwiększenia puli nagród.  



9. SPRAWY RÓŻNE: 

− ilość miejsc ograniczona do 100 zawodników - decyduje kolej-

ność zgłoszeń do zawodów.  

− za posiadanie ważnych badań lekarskich odpowiedzialność 

ponoszą kierownicy ekip. Również za ubezpieczenie zawod-

ników biorących udział w zawodach odpowiadają kierownicy 
ekip.  

− odprawa techniczna odbędzie się dnia 9.10.2021 (sobota) o godz. 

9.30 w biurze zawodów (na basenie). Zawody będą przeprowa-
dzone wg przepisów PZP. 

− w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny 

i Naczelnik Zawodów. 

 

W razie pytań kontakt:  
Weronika Nieborak – 603870952 oraz Oleg Pyrog 603497331 

 

Dodatkowo prosimy przesyłać życiorysy swoich pływaków 

i pływaczek na adres jedras.weronika@gmail.com – aby 

ułatwić i umilić pracę spikerowi.  
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