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I. Termin i miejsce zawodów 

 Zawody odbędą się w dniu 6. kwietnia 2013 roku w Kaliszu na terenie pływalni krytej OSRiR ul. Łódzka 
19-29 

II. Organizator zawodów 

 Uczniowski klub sportowy UKS DZIEWIĄTKA OSRiR Kalisz. 

 e-mail: plywanie@uks9kalisz.pl   

                         tel. 516 016 585   www.uks9kalisz.pl 

 Koordynatorem organizatora jest  Jan Kliber  513  036 506 

 
 
III. Cel zawodów 
 

 Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży roczników 2000,  2001,  2002,  2003 i 
młodsi (klasyfikowani z rocznikiem 2003) 

 Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych. 

 Integracja między klubami pływackimi. 

 Wyłonienie zwycięzców indywidualnych i najlepszych sztafet zawodów 
 
IV. Dane techniczne pływalni 
 

1. Długość: 25m 
2. Ilość torów: 6 
3. Temperatura wody: 28st. C. 
4. Pomiar czasu: elektroniczny 

 
V. Uczestnictwo 
 
 Zawody rozgrywane będą w kategoriach wiekowych. 
 Każdy uczestnik zawodów ma prawo startu w trzech konkurencjach indywidualnych i sztafecie. 
 Starty odbywać się będą ze słupków startowych. 
 Za względu na ograniczoną ilość miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zawodników    
 do 20 z jednego klubu. 
 W zawodach mają prawo startu zawodnicy zgłoszeni przez klub, posiadający aktualne badania lekarskie. 

http://www.uks9kalisz.pl/


VI. Nagrody 
 
Klasyfikacja indywidualna: 

 Medale za miejsca I – III w każdej konkurencji i roczniku. 

 Dyplomy za miejsca I – VI w każdej konkurencji i roczniku. 

 Nagrody od sponsora Termy Uniejów 

 Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród. 
 

 
VII. Zgłoszenia do zawodów 
 

 Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 03.04.2013 r. 

 Zgłoszenia w formacie lxf prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@kskorner.pl Zaproszenie lxf 
i program do edycji zgłoszeń do pobrania ze strony www.omegatiming.pl oraz www.kskorner.pl.  

 Zgłoszenia w innym formacie nie będą przyjmowane. 

 Zgłoszenia poza konkurencją nie będą przyjmowane. 

 Lista zgłoszeń zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.omegatiming.pl do dnia 
05.04.20013 r. 

 Skreślenia zawodników i korekta zgłoszeń będzie możliwa do 04.04.2013. Po tym terminie nie będzie 
możliwości wprowadzenia zmian w zgłoszeniach. 

 
VIII. Program zawodów  
 
         9:30  -                 odprawa techniczna kierowników ekip 

10:00 – 10:25 rozgrzewka zawodników 
10:30 - 
10:40 - 

Uroczyste otwarcie  
starty indywidualne i sztafety wszystkich roczników 

13:40 – 15:00        Przerwa obiadowa 
15:15 – 17:30 starty indywidualne i sztafety wszystkich roczników dalszy ciąg 
18:00  –  zakończenie zawodów, rozdanie dyplomów i medal 
  

  
 

Konkurencje dla dziewcząt i chłopców  z roczników 2000, 2001, 2002, 2003  i młodsi  
 

 
 
   50m motyl 
100m grzbietowym 
  50m klasyczny 
100m  dowolny 
100m  zmiennym 
4x50m zmiennym 
Przerwa techniczna 
100m motyl 
  50m grzbietowym 
100m klasyczny 
  50m  dowolny 
200m  zmiennym 
 
 

IX. Zasady finansowania:  

 koszty zawodów pokrywają organizatorzy, 

 koszty uczestnictwa pokrywają kluby biorące udział w  zawodach, 

 opłata startowa wynosi 30,00 zł od każdego zawodnika 

 możliwość zamówienia obiadów ( wydawane na miejscu podczas przerwy - koszt 15 zł ) 
                 - obiad 2 daniowy  zupa , pierś z kurczaka , surówki, ziemniaki, soczek w kartoniku 
                 - co 11 obiad gratis dla trenerów lub opiekunów ekip 
                - zamawianie obiadów  do 03.04 2013 drogą e-meil:  plywanie@uks9kalisz.pl 
 
X Postanowienia końcowe 
 

 W zawodach obowiązują przepisy PZP 

 W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny 

 W trakcie rozgrzewki obowiązuje zakaz skoków do wody 
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ZAMÓWIENIE   OBIADÓW 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

nazwa klubu – pieczęć klubowa 

 
 
 
 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rezerwację i telefon kontaktowy 

 
 
 
 
 
 

Wyżywienie – wpisać ilość obiadów    ………………………………………. 

 

 

 Bezpłatnych (na 10 obiadów 1 bezpłatny)       ……………………………………………………… 

 


