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TERMIN 9-10 kwietnia 2016  r. 

 

MIEJSCE Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok 

 

DANE TECHNICZNE basen sportowy: długość 25 m, 6 torów, pomiar czasu półautomatyczny 

 

ZASADY UCZESTNICTWA Prawo startu  w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 20 roku życia.  

Uczestnicy niebędący nauczycielami i pracownikami oświaty biorą udział w zawodach poza konkursem. 

Zawodnicy i zawodniczki przed przystąpieniem do startu musza złożyć w biurze zawodów pisemne 

oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność. 

 

ZGŁOSZENIA Zawodnicy zgłaszają się indywidualnie.  

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie  

do 4 kwietnia 2016 r. na adres podlaski@znp.edu.pl. W zgłoszeniu prosimy podać: 

 imię i nazwisko 

 rok urodzenia 

 województwo 

 wybrane konkurencje oraz orientacyjny czas 

 numer kontaktowy 

 

Zawodnicy winni przedstawić zaświadczenie, że są nauczycielami lub pracownikami placówek 

oświatowych.  

W przypadku braku takiego zaświadczenia, będą brali udział w zawodach poza konkursem. 

Pytania i wątpliwości dotyczące zawodów proszę kierować na adresy: 

podlaski@znp.edu.pl, jacek.greg@op.pl lub telefonicznie: 

Okręg Podlaski ZNP - 693 032 767, Jacek Gregorczuk – 509 113 222. 
 

KATEGORIE WIEKOWE A  20-29 

B 30-39 

C 40-49 

D 50+ 
 

PRZEPISY TECHNICZNE Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas.  

Serie zostaną ustalone według zgłoszonych aktualnych czasów.  

Brak czasu w zgłoszeniu powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszej serii. 

Dopuszcza się start kobiet i mężczyzn razem.  

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

Uczestnicy zawodów w ramach wpisowego maja prawo do startu łącznie w dwóch konkurencjach 

indywidualnych w każdym dniu oraz w sztafecie. Sztafetę stanowią zawodnicy z jednego województwa. 

Nie dopuszcza się zmiany konkurencji w dniu zawodów. 
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PROGRAM Sobota 

godz.14:00 – 14:45 – rozgrzewka. 

godz.14:45 – oficjalne otwarcie. 

godz.15:00 – rozpoczęcie zawodów. 

 

Nr 

konkurencji 

kobiety 

Nazwa konkurencji Nr konkurencji 

mężczyźni 

1 100 zmienny 2 

3 50 dowolny 4 

5 100 grzbietowy 6 

7 50 klasyczny 8 

9 100 motylkowy 10 

11 4x50 sztafeta dowolna 12 

 

godz.18:45 – 19:00 – wyjazd na kolacje z imprezą integracyjną. 

 

Niedziela 

godz.8:30 – 9:00 - rozgrzewka. 

godz.9:00 – rozpoczęcie zawodów. 

 

Nr 

konkurencji 

kobiety 

Nazwa konkurencji Nr konkurencji 

mężczyźni 

1 50 motylkowy 2 

3 200 dowolny 4 

5 100 klasyczny 6 

7 100 dowolny 8 

9 50 grzbietowy 10 

11 4x50 sztafeta zmienna 12 

 

godz.12:00 – dekoracja sztafet, najlepszych zawodniczek i zawodników zawodów. 

godz.12:30 - uroczyste zakończenie zawodów. 

 

NAGRODY 

 

 

 

 

W każdej konkurencji w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzonych medalami zostanie 

trzech pierwszych zawodników.  

Najlepsi  zawodnicy  i zawodniczki w  każdej kategorii wiekowej za dwa najlepsze starty w klasyfikacji 

łącznej zostaną  nagrodzeni pucharem. 

W kategorii OPEN wg punktacji FINA za 2 najlepsze starty  nagrodzonych pucharami zostanie  

5 mężczyzn i 5 kobiet . 

W kategorii OPEN biorą udział wszyscy uczestnicy zawodów. 

Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy dyplom i medal. 

 

BIURO ZAWODÓW 

 

Czynne w sobotę od godziny 13.00 oraz w niedzielę od godz. 8.30 na terenie pływalni przez cały czas 

trwania imprezy. 

 

ZASADY FINANSOWANIA Opłata startowa wynosi 100 zł.  

Płatność przelewem na rachunek bankowy: 43 1240 5211 1111 0000 4926 4180 z dopiskiem  

„Pływanie 2016 oraz imię i nazwisko wpłacającego”. 

W przypadku wpłaty za więcej niż jedną osobę, w tytule przelewu należy podać wszystkie nazwiska 

zawodników. 

Brak możliwości wpłat gotówką w biurze zawodów. 

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają wyjazdową kolację z imprezą integracyjną. 

Uwaga: opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 

POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE 

 

W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami, decyzje podejmują 

według kompetencji: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naczelnik Zawodów. 

ZAKWATEROWANIE        Internat Zespołu Szkół Nr 16 ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok połączony z pływalnią, na której będą 

         odbywały się zawody. 

         Wstępny koszt noclegu – ok. 30 za osobę. 

         Istnieje możliwość zakwaterowania w piątek oraz wykupienie śniadania w niedzielę. 


