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1. Cel zawodów: 

Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży. Promocja pływania jako widowiska 

sportowego z wykorzystaniem alternatywnego oświetlenia.  

Promocja miasta Gliwice 

   

2. Termin i miejsce zawodów: 

11 listopada 2017 

Kryta pływalnia Olimpijczyk Gliwice, ul. Oriona 120 mapa  

 

3. Organizatorzy 

Samorząd Miasta Gliwice 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach 

Klub Pływacki „SiKReT” Gliwice 

 

4. Komisja Sędziowska 

Komisję sędziowską powołuje Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego Związku 

Pływackiego. 

 

5. W zawodach mają prawo startu zawodnicy: 

Urodzeni w latach 2008 i młodsi – 2000. 

Zrzeszeni w klubach sportowych z licencją PZP. 

Posiadający aktualne badania lekarskie, licencje zawodniczą i ubezpieczenie. 

Za prawidłowe zgłoszenie zgodne z regulaminem odpowiadają kierownicy klubów.  

 

6. Przepisy techniczne: 

Zawody zostaną rozegrane systemem eliminacji i finałów. 

W eliminacjach zawodnicy zostają rozstawieni bez podziału na kategorie wiekowe. 

Finały odbywają się z podziałem na mężczyzn i kobiety w następujących kategoriach 

wiekowych: 

A – 2008 i młodsi -2007 

B - 2006-2005 

C - 2004-2003 

D - 2002-2000 

 

7. Harmonogram startów: 

Blok eliminacji 
  Rozgrzewka 8.30 – 9.05 (grupa A i B) 

Rozgrzewka 9.10 – 9.45 (grupa C i D) 
Starty 10.00 

Kobiet Mężczyzn 
50m stylem motylkowym – grupa A,B,C,D 50m stylem motylkowym – grupa A,B,C,D 
50m stylem grzbietowym – grupa A,B,C,D 50m stylem grzbietowym – grupa A,B,C,D 
50m stylem klasycznym – grupa A,B,C,D 50m stylem klasycznym – grupa A,B,C,D 
50m stylem dowolnym – grupa A,B,C,D 50m stylem dowolnym – grupa A,B,C,D 
100m stylem motylkowym – grupa C,D 100m stylem motylkowym – grupa C,D 
100m stylem grzbietowym – grupa C,D 100m stylem grzbietowym – grupa C,D 
100mstylem klasycznym – grupa C,D 100mstylem klasycznym – grupa C,D 
100m stylem dowolnym – grupa C,D 100m stylem dowolnym – grupa C,D 

 

https://www.google.pl/maps/dir/''/Olimpijczyk+Gliwice/@50.3279789,18.5791451,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47113011553107eb:0x68d59cf147d81ae6!2m2!1d18.6491847!2d50.3279999


 
 

 

Blok finałów  
(rozgrywany przy wykorzystaniu alternatywnego oświetlenia) 

Rozgrzewka 14.45 – 15.30  
Uroczyste otwarcie 15.45 

Starty 16.00 
 

Kobiet Mężczyzn 
50m stylem motylkowym – grupa A,B,C,D 50m stylem motylkowym – grupa A,B,C,D 
50m stylem grzbietowym – grupa A,B,C,D 50m stylem grzbietowym – grupa A,B,C,D 
50m stylem klasycznym – grupa A,B,C,D 50m stylem klasycznym – grupa A,B,C,D 
50m stylem dowolnym – grupa A,B,C,D 50m stylem dowolnym – grupa A,B,C,D 
100m stylem motylkowym – grupa C,D 100m stylem motylkowym – grupa C,D 
100m stylem grzbietowym – grupa C,D 100m stylem grzbietowym – grupa C,D 
100mstylem klasycznym – grupa C,D 100mstylem klasycznym – grupa C,D 
100m stylem dowolnym – grupa C,D 100m stylem dowolnym – grupa C,D 

 

8. Zgłoszenia do zawodów 

Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane w formie elektronicznej na adres e-mail: 

wisniowicz@gmail.com w terminie do dnia 6 listopada 2017 do godz. 20.00. 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane 

Ilość zgłoszeń jest ograniczona do 450 uczestników 

Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem zwrotnym, w przypadku jego braku prosimy 

o kontakt tel. 500 193 225 

Zawodnicy bez wpisanego do zgłoszenia numeru licencji nie będą wysyłani na ranking 

europejski 

 

9. Przepisy techniczne 

Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 50m 

Ilość torów – eliminacje 10, finały 8 

Pomiar czasu elektroniczny 

Wyniki live dostępne na stronie www.megatiming.com 

Zawody przeprowadzone są seriami na czas  

Rozstawienia serii dokona organizator na podstawie nadesłanych czasów uzyskanych 

podczas 15 ostatnich miesięcy na basenie 25 / 50 metrowym. 

 

10. Nagrody i dekoracje: 

Dyplomy i medale dla 3 najlepszych zawodników z każdej konkurencji finałowej 

Dekoracja najlepszych 3 zawodników każdego finału odbędzie się z opóźnieniem jednej 

konkurencji. 

Statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii 

wiekowej za 2 najlepsze starty wg. punktów FINA 

W czasie trwania finałów będą rozlosowywane nagrody rzeczowe. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia ilości nagród w miarę pozyskiwania 

nowych sponsorów 

 

11. Zasady finansowania 

Koszty organizacji pokrywają organizatorzy 

Koszty uczestnictwa pokrywają kluby 

Opłata startowa – 50zł od każdego zgłoszonego zawodnika bez względu na ilość startów 

Obligatoryjna opłata za listę startową 20zł od każdego zgłoszonego klubu 

mailto:wisniowicz@gmail.com
http://www.megatiming.com/


 
 

 

Płatność przelewem na rachunek bankowy: SIKRET GLIWICE ul. Jagiellońska 21, 44-100 

Gliwice, nr konta: 12 1050 1298 1000 0023 2421 6437 (Bank ING o/Gliwice) tytułem 

„Night&Lights” do dnia 3 listopada 2017r.  

 

12. Opieka podczas zawodów 

Ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy podczas zawodów przebywają na widowni. 

Zawodnicy będą schodzić na starty z widowni i po zakończonym wyścigu będą na nią wracać. 

W związku z tym prosimy trenerów aby zabezpieczyć dodatkową osobę do opieki nad 

zawodnikami. 

 

13. Postanowienia końcowe 

Na zawodach obowiązują przepisy PZP i FINA. 

W sprawach nie objętych regulaminem, komunikatem organizacyjnym decyduje naczelnik 

zawodów. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. 

Podczas imprezy wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje regulamin obiektu. 

 

14. Wyżywienie 

Catering - Beata Zasada / obiad w dniu zawodów w cenie 22 zł na terenie basenu. 

Zgłoszenia na adres e-mail beata.zasada@catering.gliwice.pl  

do 9.11.2017 tel. 602 249138 

 

15. Kontakt do organizatora: 

Sprawy organizacyjne    Mirosław Witkowski  

    Tel. 534 300 043 

    e-mail plywanie@sikret.org.pl 

 

Listy startowe, wyniki  Wojciech Wiśniowicz 

    Tel. 500 193 225 

    e-mail wisniowicz@gmail.com 

 

Wpłaty, faktury   Michał Matuszewski 

    Tel. 605 640 701 

    e-mail pigmus@o2.pl  

 

 

 

 

 

Na Zawody Zapraszają: 

 

 

 

mailto:beata.zasada@catering.gliwice.pl
mailto:plywanie@sikret.org.pl
mailto:wisniowicz@gmail.com
mailto:pigmus@o2.pl

