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KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 
 

Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Dzieci „Mikołajkowych” 
   

 
 

 
ORGANIZATOR                            Towarzystwo Pływackie  65-036 Zielona 

                                                          Góra ul. Wyspiańskiego 17  tel. (0-68) 325-45-07 
                                                          e-mail biuro@kskorner.pl 

 

KIEROWNICTWO                        Lubuski Związek Pływacki z siedzibą w Zielonej Górze 
SPORTOWE  
 
 

TERMIN I MIEJSCE                    5 grudnia 2021 r. (niedziela) basen kryty MOSiR 
ZAWODÓW                                   Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 17 

 

 

DŁUGOŚĆ PŁYWALNI               25 m 

 

 

ILOŚĆ TORÓW                            6 
 

 

TEMP.  WODY                              28 ° C 

 

 

POMIAR CZASU                          elektroniczny 

 

 

UCZESTNICTWO                        W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodniczki  

                                                          i zawodnicy urodzeni w roku 2008 i młodsi. 

                                                          Grupa A – rocznik 2008 
                                                          Grupa B – rocznik 2009 
                                                          Grupa C – rocznik 2010 
                                                          Grupa D – rocznik 2011  
                                                          Grupa E – rocznik 2012 i mł. 
                                                          Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach  

                                                          indywidualnych i sztafecie 

                                                           

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA           ustalona przez Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku 

                                                          Pływackiego 

                                                           

 

 

 

 

 



 2

PROGRAM  ZAWODÓW 
 

05.12.2021 r. (niedziela)  godz. 10.00 - rozgrzewka, godz. 11.00 – start 

1. 50 m stylem motylkowym dziewcząt gr. A,B,C,D,E 

2. 50 m stylem motylkowym chłopców gr. A,B,C,D,E 
3. 100 m stylem grzbietowym dziewcząt gr. A,B,C 

4. 100 m stylem grzbietowym chłopców gr. A,B,C  

5. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt gr. D,E 
6. 50 m stylem grzbietowym chłopców gr. D,E 
7. 100 m stylem klasycznym dziewcząt gr. A,B,C 
8. 100 m stylem klasycznym chłopców gr. A,B,C 
9. 50 m stylem klasycznym dziewcząt gr. D,E 
10. 50 m stylem klasycznym chłopców gr. D,E 

11. 100 m stylem dowolnym dziewcząt gr. A,B,C 

12. 100 m stylem dowolnym chłopców gr. A,B,C 

13. 50 m stylem dowolnym dziewcząt gr. D,E 

14. 50 m stylem dowolnym chłopców gr. D,E 

15. 100m stylem zmiennym dziewcząt gr. A,B,C,D,E 

16. 100m stylem zmiennym chłopców gr. A,B,C,D,E 

17. 4 x 50 m stylem dowolnym gr. A,B,C,D,E (bez podziału na płeć) 

 

SPRAWY FINANSOWE 
Koszty organizacji zawodów pokrywa Towarzystwo Pływackie Zielona Góra, korzystając z 

pomocy finansowej Urzędu Miasta w Zielonej Górze. Kluby startują na koszt własny.  

Startowe 35.- zł od zawodnika opłacane w sekretariacie Towarzystwa Pływackiego w dniu 

zawodów. 

Uwaga: w zawodach może wystartować maksymalnie 200 zawodniczek i zawodników. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

PRZEPISY  TECHNICZNE 
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na czas.  

 

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 
Zgłoszenie w systemie SEL należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 
2021 r. godz.23.59.  
 

NAGRODY 
Dyplomy za miejsca 1-6 w każdej konkurencji i grupie wiekowej. 

Słodkie upominki dla zwycięskich sztafet. 

Upominki rzeczowe za 2 starty wg tabeli FINA dla trzech najlepszych zawodniczek   

i zawodników we wszystkich grupach wiekowych. 

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM COVIDOWYM 
W związku z COVID-19 i wytycznymi MZ i SANEPID organizator wprowadza następujące zasady: 
- zgłoszenie do udziału w zawodach jest jednoznaczne z oświadczeniem, Ŝe uczestnik i jego 
trener/opiekun nie jest chory i w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miał kontaktu z osobą zaraŜoną 
COVID-19 oraz nie jest w okresie kwarantanny; 
- przed wejściem na obiekt pływalni obowiązuje dezynfekcja rąk;  

- przed wejściem na obiekt pływalni do momentu wejścia do szatni obowiązuje noszenie maseczki  

  zakrywającej usta i nos; 

- zawody będą rozgrywane z ograniczonym udziałem publiczności; 
- obowiązują zasady korzystania z basenu MOSiR w Zielonej Górze  
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- za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez uczestników,  
odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie ekip; 
 
UWAGA: 
Impreza będzie dla roczników 2011 oraz 2012 i młodsi jednocześnie I rundą Wojewódzkiej 

Ligi Dzieci sezon 2021-22. Do klasyfikacji Ligi zaliczony zostanie występ na 50 m w stylu do 

wyboru oraz 100 m zmiennym. 

Pozostałe terminy Ligi Wojewódzkiej Dzieci: 

27.02.2022 r. – 50 D (rocznik 2012 i mł.), 100 D (rocznik 2011), 100 Z, 4x 50 Z (bez 

podziału na płeć). 

10.04.2022 r. – 50 G (rocznik 2012 i mł.), 100 G (rocznik 2011), 100 Z, 4x 50 D (bez 

podziału na płeć). 

23.06.2022 r. – 50 M lub 50 K do wyboru, 100 Z, 4x 50 K (bez podziału na płeć). 

 
 

                                                          

                                                                      Serdecznie zapraszamy ! 


