
INFORMACJE ORGANIZACYJNE ZIMOWE MDŚ  

 Zawody są obowiązkową konsultacją startową KWM 2022 dla roczników 2008/2009 co 
oznacza, że zawodnicy kadry podstawowej I rezerwowej są zwolnieni z opłaty startowej za 
starty indywidualne. Prosimy obecnych na zawodach czł KWM o złożenie podpisu 
potwierdzającego udział w zawodach na liście dostępnej przy stanowisku spikera 

 Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w kantorku na I p przy wejściu na trybyny w godzinach 
rozgrzewki 

25.11. SESJA NR 1  

 8:00 – zawodnicy wchodzą na pływalnię wejściem bocznym 

 Do dyspozycji uczestników są wieszaki w holu oraz tylko 220 szafek (średnio 1 
szafka dla 2-3 zaw). Chipy pobiera trener/opiekun w recepcji za zwrotną 
kaucją w wysokości 100 zł 

 8:00 - 8:40 rozgrzewka w drugiej niecce tory 2-9 
 8:00 - 8:40 montaż aparatury pomiarowej po obu stronach pływalni 
 Zawody 8:45 -10: 00 

25.11. SESJA NR 2  

 10:15 - 11:15  rozgrzewka w drugiej niecce tory 5-9 
 10:00-11:15 / przerwa na posiłek sędziów i organizatorów. Konsumpcja w 

restauracji Orbita.   
 10:45 -11:15 / 15 min pokaz waterpolo i następnie 15 min polaz PA 

 11:15 - 11:30 / otwarcie zawodów.- podsumowanie sezonu 2022.  
o Po odbiór talonów w kategorii 12-16 lat wymienionym w komunikacie 

za sezon 2022 prosimy się zgłaszać do naczelnika zawodów.  

o Nagrody finansowe za sezon 2022 w kategorii 17 lat i starsi zostaną 

przekazane zawodnikom przelewem po zawodach 

Na platformę startową zapraszamy: 

Pływanie artystyczne  
trenerki  

1. Julia Bochniak,  
2. Agnieszka Dziewirz,  
3. Ksenya Yadlouskaya  

zawodniczki  
4. Katarzyna Brol,  
5. Michalina Gnacek,  

6. Jagoda, Kruszewska  
7. Wiktoria Maruszak 

Waterpolo  
8. Konrad Adamski,  
9. Józef Łuczak 

Pływanie 
Sędziowie  



10. Krystyna Fecica 
11. Daniel Fecicowie 

trenerzy  
12. Wiesław Seidel, kierownik sekcji pływackiej WKS 
13. Nina Burhardt wychowanka Juvenii, Oceanik Ostrzeszów  

14. Martyna Domagalska,   
15. Mateusz Grudkowski,  
16. Andrzej Pakuła, 
17. Grzegorz Widanka oraz  

zawodniczki  
18.  Iga Maślej,  
19. Dominika Sztandera,  

20. Alicja Tchórz 
zawodnicy  

21. Damian Chrzanowski 

22. Szymon Misiak 
Zawodnicy z dolnośląskimi korzeniami  

23. Adela Piskorska ( Torpeda, Shark, obecnie UMCS Lublin) 
24. Kajetan Sobiechowski ( Shark, obecnie TP ZG) 

25. Kamil Wróblewski (Osiecznica, AZS Uniwersytet Warszawski) 

 Zawody od 11:30 do 16:30.  

 Około g. 16 na koniec sesji odbędzie Skin Race 5x 25 m zm (styl będzie 
losowany po każdym wyścigu). Są to konkurencje nr 23 i 24. Spikerem będzie 
Grzegorz Widanka 

 dekoracje odbędą się w trakcie konkurencji "długich" 200 i 400 m . 

Ewentualna kontynuacja po zakończeniu zawodów 

26.11. SESJA NR 3  

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w kantorku na I p przy wejściu na trybyny w 

godzinach rozgrzewki 

 8:00 – zawodnicy wchodzą na pływalnię wejściem bocznym 
 Do dyspozycji uczestników są wieszaki w holu oraz tylko 220 szafek (średnio 1 

szafka dla 2-3 zaw). Chipy pobiera trener/opiekun w recepcji za zwrotną 
kaucją w wysokości 100 zł 

 8:00 - 8:55 rozgrzewka w drugiej niecce tory 2-9 

 8:00 - 8:40 montaż aparatury pomiarowej po obu stronach pływalni 25 m 
 9:00 -14: 00 Zawody.  
 14:00 -14: 40 Skin Race 4x25 m dow. Konkurencjie nr 40 i 41 spiker G.Widanka 

 od 14:40 odbiór  posiłków w restauracji Orbita w wersji "na wynos"  
 dekoracje odbędą się w trakcie konkurencji "długich" 200 m . Ewentualna 

kontynuacja po zakończeniu zawodów 
 od g.15:00 przewidziany jest egzamin dla uczestników kursu sędziowskiego z 

udziałem pp.K.Fecicy, K.Franka i P.Kuszki w w call room-ie na pływalni 


