
     
 

Komunikat organizacyjny zawodów: 
 
 „XII Zawody pływackie z okazji Święta Niepodległości” 

 
1. Termin i miejsce zawodów: 

- piątek, 11.11.2016. I blok - godz. 9.00, rozgrzewka od godz. 8.00; II blok - godz. 15.00, 
rozgrzewka od godz. 14.00   

- Miejsce: Basen MOSiR Mielec ul. Powstańców Warszawy 2 
2. Organizator: 

- MKS „IKAR” Mielec. 

- MOSiR Mielec 

- Urząd Miasta Mielec 

3. Uczestnictwo: 

- w zawodach biorą udział pływacy w niżej wymienionych kategoriach wiekowych 

      I – rocznik 2001 i starsi, II – rocznik 2002/03, III – rocznik 2004 i młodsi 

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 12 100 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. czasów podanych na 

kartach startowych, od serii najsłabszej, 

http://www.mosir.mielec.pl/index.php


 

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. Postanowienia końcowe: 

-     zgłoszenia w formie elektronicznej – zaproszenie do pobrania na stronie 
www.ikarmielec.org.pl prosimy przesyłać do 09.11.2016 na adres: 
admin@ikarmielec.org.pl  
-     w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów 

 podczas zawodów obowiązują przepisy PZP 

 
9. Możliwość rezerwacji wyżywienia 

Proszę osobiście dzwonić pod podane numery telefonów : 
- Hotel Atena 17 773 91 20 
- Hotel Iskierka - Tomasz Jung 668 592 945 
- Restauracja NT (Nowa Tradycja) - budynek basenu 510 857 593 
 

10. Na pływalni obowiązuję bezwzględny obowiązek obuwia 
zmiennego, również na trybunach dla kibiców, prosimy o 
stosowanie się do tego wymogu. 
 

 

Naczelnik  zawodów : 

Robert  Wieczorek 

tel. 666 605 999 

 

http://www.ikarmielec.org.pl/
mailto:admin@ikarmielec.org.pl
tel:17%20773%2091%2020
tel:668%20592%20945
tel:510%20857%20593

