
Komunikat  

Mikołajkowych Zawodów w Pływaniu 
I. Cel: 

Popularyzacja pływania wśród młodzieży  
Popularyzacja Centrum Wodnego „Laguna” 
Szukanie talentów pływackich 

II. Organizator: 
 -   Uczniowski Klub Pływacki „Marlin” 

III.     Termin i miejsce:  
2 grudzień 2018 r. godz.1000  

       Basen sportowy „Laguna” 
IV     Uczestnicy: 

Prawo startu mają uczniowie, zawodnicy klubów, nie zrzeszeni w wieku  
do 8 lat.  Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji. Ilość osób z 
danej szkoły, klubu w konkurencji jest dowolna.  

     V.     Konkurencje:  
rocznik 2012 i młodsi (6 lat i młodsi) 

      - 25 m pływanie z przyborem  
 
                    rocznik 2012 -2008 (6-8 lat)  

-  25 m st. dowolnym dziewczęta i chłopcy 
-  25 m st. grzbietowym dziewczęta i chłopcy 

        sztafety rodzinne 
   - 2 x 25 m z przyborem ( 4-6 lat) 
   - 2 x 25 m dowolnym (6-8 lat) 
 
UWAGA: W przypadku zgłoszenia małej ilości zawodników w danej             

            konkurencji organizator zastrzega sobie prawo połączenia              
            kategorii wiekowych lub wyłączenia konkurencji z zawodów. 

VI.   Zgłoszenia: 
Zgłoszenia w formie elektronicznej- Splash Entry Edytor (plik lxf)  
należy przesłać  na adres: zawody@marlin-gryfino.pl 
 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2018 r. godz. 
22.00    Zaproszenie do pobranie ze strony: www. marlin-gryfino.pl 
Zmiany mogą być dokonane wyłącznie na odprawie technicznej 
 i dotyczyć: 

• Wycofanie zawodnika z konkurencji 

• Wpisanie na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej 
konkurencji innego zawodnika. 

     
VII.  Sposób przeprowadzenia zawodów: 

O kolejności miejsc decydują wyniki czasowe (nie będą  
przeprowadzane finały).  

  VIII    Nagrody : 
Zawodnicy, którzy zajmą w swoich kategoriach trzy pierwsze miejsca 
otrzymają medale i dyplomy. 



     IX.    Sprawy różne : 
  Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń. 

     Wszelkie zmiany na listach startowych można dokonać na odprawie  

      technicznej. Zmiany konkurencji i zawodników po rozpoczęciu  
      zawodów nie będą dokonywane. 
X. Program zawodów : 

Odprawa techniczna  - godz. 930  basen 
Rozgrzewka    - godz. 930 
Zawody     - godz. 1000              
RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW 

1. 25 m  pływanie z przyborem rocznik 2012 i młodsi (6 lat i młodsi) 
2. 25 m st. grzbietowym rocznik 2012-2010  (6-8 lat) 
3. 25 m st. dowolnym rocznik 2012-2010 (6-8 lat ) 
4. sztafeta rodzinna 2 x 25 m rocznik 2012 i młodsi z przyborem 
5. sztafeta rodzinna 2 x 25 m rocznik 2012-2010 i młodsi bez przyboru 

REGULAMIN SZTAFET RODZINNYCH 

 
W sztafetach biorą udział dzieci z opiekunami styl dowolny 

• Rocznik 2012 r. i młodsi start na dystansie 2 x 25 m jako pierwsze 
startuje dziecko z przyrządem opiekun startuje z wody. 

• Rocznik 20012-2010  i młodsi start na dystansie 2 x 25 m dowolnym 
jako pierwsze startuje dziecko bez przyrządu opiekun startuje z wody. 

 
 
Dodatkowych informacji udziela Naczelnik zawodów tel. 504 35 36 37 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 


