
                   

 

Komunikat zawodów 

Amatorskie zawody pływackie „Pływajmy razem” 

1. Termin zawodów:  

Sobota, 18 maj 2019 rok: 

 Godz. 9.00 – zbiórka zawodników; 

 Godz. 9.10 – otwarcie zawodów; 

 Godz. 9.10 – 9.20 – rozgrzewka dziewczyn; 

 Godz. 9.20 – 9.30 – rozgrzewka chłopców; 

 Godz. 9.30 – rozpoczęcie zawodów; 

 Godz. 12.00 – 12.30 – dekoracja zwycięzców;  

 Godz. 12.30 – zakończenie zawodów. 

2. Miejsce zawodów 

Kryta pływalnia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Paderwskiego 9 

Długość basenu: 25 metrów; liczba torów: 6; temperatura wody: 28 stopni Celsjusza; pomiar czasu: 

ręczny. 

3. Organizatorzy zawodów 

Akademia Zdrowia Marcin Cinal (+48 513 495 746); At-Sport Anna Tomica (+48 531 174 918) 

4. Patronat medialny 

GazetaCodzienna.pl, Tramwaj Cieszyński 

5. Warunki uczestnictwa w zawodach 

W zawodach mogą wziąć udział wszystkie osoby zamieszkujące województwo śląskie nie posiadające 

licencji Polskiego Związku Pływackiego, nie będące uczniami szkół sportowych oraz zawodnikami 

klubów pływackich. Każdy zawodnik może wystartować w maksymalnie trzech konkurencjach 

indywidualnych. Dopuszczalny jest start z deską lub makaronem. Impreza ma charakter amatorski.  

6. Konkurencje indywidualne 

2013 i młodsi 2012 2011 2009 - 2010 2006 - 2008 2005 i starsi 

25 dowolny 25 dowolny 25 dowolny 50 dowolny 50 dowolny 50 dowolny 

25 grzbietowy 25 grzbietowy 25 klasyczny 25 klasyczny 25 klasyczny 50 klasyczny 

  25 grzbietowy 25 grzbietowy 25 motylkowy 25 motylkowy 

7. Konkurencje zespołowe 

Sztafety damskie 

2010 i młodsi 2010 i młodsi 2009 - 2008 2007 i starsi 

4 x 25 m dowolny 4 x 25 m dowolny 4 x 25 m dowolny 4 x 25 m dowolny 

Trzy zawodniczki + Trzy zawodniczki + Trzy zawodniczki + Trzy zawodniczki + 



trener/rodzic trener/rodzic trener/rodzic trener/rodzic 

Sztafety męskie 

2010 i młodsi 2010 i młodsi 2009 - 2008 2007 i starsi 

4 x 25 m dowolny 4 x 25 m dowolny 4 x 25 m dowolny 4 x 25 m dowolny 

Trzy zawodniczki + 

trener/rodzic 

Trzy zawodniczki + 

trener/rodzic 

Trzy zawodniczki + 

trener/rodzic 

Trzy zawodniczki + 

trener/rodzic 

8. Zgłoszenia 

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail akademia@akademiazdrowia.eu do dnia 13.05.2019 r. 

Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę 

szkoły, imię i nazwisko zawodnika, wiek, płeć, konkurencje, orientacyjny czas oraz potwierdzenie 

przez kierownika/opiekuna drużyn zdolności lekarskiej zawodników lub zgodę rodziców na udział 

dzieci w zawodach pływackich. 

9. Nagrody 

Puchary za pierwsze miejsce, dyplomy i medale dla pierwszych trzech zawodniczek 

i zawodników każdej konkurencji. Upominki dla każdego uczestnika zawodów. 

10. Sprawy porządkowe 

 za dyscyplinę i porządek w czasie trwania oraz za doprowadzenie na czas do startu 

odpowiedzialni są opiekunowie drużyn; 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty programu czasowego; 

 w sprawach nie objętych regulaminem decyduje główny sędzia zawodów; 

 zawody rozgrywane są według uproszczonych przepisów FINA i PZP; 

 konkurencje zostaną przeprowadzone seriami według podanych czasów w zgłoszeniach bez 

względu na rocznik; 

 klasyfikacja wyników będzie w obrębie poszczególnych roczników. 

11. Warunki finansowe 

 koszty organizacji ponoszą organizatorzy i sponsorzy zawodów; 

 uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny; 

 koszt jednego uczestnika wynosi 20 zł + 20 zł za komunikat (od jednego klubu); 

 opłata za sztafetę wynosi 20 zł. 

Płatności dokonywać należy na niżej wskazane konto: 

Akademia Zdrowia Marcin Cinal 

Ul .L Staffa 15 

43-400 Cieszyn 

Nr konta ING Bank Śląski: 28 1050 1083 1000 0092 0458 2457. 

 

 

W SPRAWACH SPORNYCH, NIEUJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE OSTATECZNĄ DECYZJĘ 

PODEJMUJĄ ORGANIZATORZY. 

 


