
 
 

Komunikat organizacyjny zawodów pływackich 

„Otwarte Mistrzostwa o Puchar Prezydenta Puław w Pływaniu” 
 

1. Termin i miejsce – 2.07.2022 (sobota), Puławy, ul Hauke Bosaka 1; pływalnia odkryta, 50 metrowa, 8 torów 

                                Pomiar czasu – ręczny. 

 
2. Organizator – KS Wisła Puławy na zlecenie Urzędu Miasta Puławy. 

 
3. Naczelnik zawodów – Grzegorz Chojak tel. 508 265737 

 
4. Program zawodów - rozgrzewka 9,00 – 9.50, zawody10.00. 

 

1-2 50 m st. motylkowym K i M 3-4 50 m st. grzbietowym K i M 5-6 50 m st. klasycznym K i M 

7-8 50 m st. dowolnym K i M 9-10 200mst.zmiennymKiM 11-12 200mst.motylkowymKiM 

13-14 200mst.grzbietowymKiM 15-16 200mst.klasycznymKiM 17-18 200mst.dowolnymKiM 

 
5. Kategorie wiekowe – 2013 i młodsi, 2012-2011, 2010-2009, 2008 i starsi; każdy zawodnik ma prawo startu    

w dwóch konkurencjach, dwie najmłodsze kategorie mogą startować tylko na dystansach 50metrowych. 

 
6. Zgłoszenia – najmłodsza kategoria wiekowa zgłaszana jest w formacie lxf. (zaproszenie do pobrania ze strony 

livetiming.pl); zgłoszenie należy przesłać na adres polonez1966@wp.pl (tel. 605430723); pozostałe kategorie 

wiekowe zgłaszane są wyłącznie poprzez platformę SEL (najmłodszą kategorię  również można zgłosić przez 

SEL)- tylko zgłoszenie zawodników poprzez SEL skutkuje znalezieniem się wyników  w rankingu; wszystkie 

zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 27.06.2022 (poniedziałek); 

Organizator nie dopuszcza innej formy zgłoszeń oraz startów poza konkurencją. 
 

7. Nagrody–medale za miejsca 1–3 w każdej konkurencji i w każdej kategorii wiekowej; puchary i nagrody dla 

zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych za sumę uzyskanych punktów  FINA. Dyplomy dla 2 

najmłodszych kategorii za 6 miejsc 

 

8. Sprawy różne - w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) 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. Listy startowe 
nie będą rozdawane na zawodach, należy je pobrać ze strony livetiming.pl . 

 

9. Postanowienia końcowe – biuro zawodów na terenie obiektu czynne 2.07.2021 od godz. 8.30 do rozpoczęcia 

zawodów; w sprawach nie ujętych w komunikacie organizacyjnym zawodów decyduje naczelnik zawodów w 

porozumieniu z Sędzią Głównym. 

10. Na zawodach nie ma opłaty startowej 

 
 

ZAPRASZAMY DO PUŁAW 

mailto:polonez1966@wp.pl

