
 

 
 

 
 

 
Komunikat organizacyjny zawodów: 

 
„XI Zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości” 

 
1.   Termin i miejsce zawodów: 
- poniedziałek, 11.11.2015. I blok - godz. 9.00, rozgrzewka od godz. 8.00 

II blok - godz. 15.00, rozgrzewka od godz. 14.00 
• pływalnia MOSiR w Mielcu, ul. Powstańców Warszawy 2 (NOWY BASEN)  

 
2. Organizator: 
- MKS „IKAR” Mielec, 
- Urząd Miasta Mielec 
- MOSiR w  Mielcu 

 
3. Uczestnictwo: 
- w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne licencje PZP i badania 

lekarskie w niżej wymienionych kategoriach wiekowych: 
I – rocznik 2003 i młodsi, II – 2002/2001, III – 2000 i starsi. 

 
4. Program zawodów: 

 Dziewczęta  Chłopcy 
I blok zawodów godz. 9.00 

1. 200 m stylem dowolnym 2. 200 m stylem dowolnym 
3. 100 m stylem klasycznym 4. 100 m stylem klasycznym 
5. 200 m stylem grzbietowym 6. 200 m stylem grzbietowym 
7. 100 m stylem motylkowym 8. 100 m stylem motylkowym 
9. 200 m stylem zmiennym 10. 200 m stylem zmiennym 

II blok zawodów godz. 15.00 
11. 100 m stylem dowolnym 22. 100 m stylem dowolnym 
13. 200 m stylem klasycznym 14. 200 m stylem klasycznym 
15. 100 m stylem grzbietowym 16. 100 m stylem grzbietowym 
17. 200 m stylem motylkowym 18. 200 m stylem motylkowym 
19. 100 m stylem zmiennym 20. 100 m stylem zmiennym 

    
5. Przepisy techniczne: 
- pływalnia dł. 25 m, 6 torów, temperatura wody 27 C, pomiar czasu elektroniczny 
- zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach w każdym bloku 
- zawody  przeprowadzone  będą  seriami  na  czas,  rozstawienie  wg.  podanych czasów  ,  od  

serii najsłabszej 
 

6. Nagrody: 
- trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencji  w każdym roczniku otrzyma 

medale i dyplomy 
- najlepszy zawodnik i zawodniczka w każdej kategorii wiekowej otrzyma nagrodę - decydują 

dwa najcenniejsze punktowo /wg tabel FINA/ wyniki 



 
7. Zasady finansowania: 
- koszty organizacyjne pokrywa Organizator 
- opłata startowa 10 zł osobostart 
- obligatoryjna opłata za komunikat 20 zł 

 
8. Zgłoszenia do zawodów: 
- zgłoszenia do zawodów w formie elektronicznej; zaproszenie do pobrania na stronie:  

www.ikarmielec.org.pl oraz megatiming.pl należy przesłać na adres: admin@ikarmielec.org.pl do 
3.11.2015r. 

- Wycofania do dnia 06.11.2015, po tym terminie będzie pobierana opłata startowa za nie wycofanych 
zawodników. 

 
9. Postanowienia końcowe: 
Naczelnik   zawodów  Robert Wieczorek tel. 666 605 999 
- podczas zawodów obowiązują przepisy FINA 
- odprawa techniczna odbędzie się w kawiarni na pływalni o godzinie 8.30 
- w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów 
- za zdyscyplinowanie zawodników w czasie trwania zawodów odpowiedzialni są trenerzy ekip. 
- dekoracje zawodników odbywa odbywać się w trakcie trwania zawodów. 
- zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego komunikatu. 

 
podczas zawodów obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia na obuwie basenowe (klapki) 

 
Zapraszamy 

 
Robert Wieczorek 

Prezes MKS Ikar Mielec 
Tel. 666 605 999 

http://www.ikarmielec.org.pl/
mailto:admin@ikarmielec.org.pl
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