
 
 

 

 

Ogólnopolskie Zawody Pływackie 

8. Urodziny Term Maltańskich 
 

 

 

 

 

 

1. Termin i miejsce zawodów: 19.10.2019, Termy Maltańskie (ul. Termalna 1, Poznań). 

1. Organizator zawodów: Termy Maltańskie. 

Naczelnik zawodów: p. Andrzej Olszewski. 

Partner: Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki. 

2. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział zawodnicy z pięciu grup wiekowych, zgłoszeni 
przez kluby: 

 grupa A – rocznik 2004 i starsi, 

 grupa B – rocznik 2005, 

 grupa C – rocznik 2006, 

 grupa D – rocznik 2007, 

 grupa E – rocznik 2008 i młodsi. 

3. Warunki techniczne: basen 25 m, elektroniczny pomiar czasu. 

 

 



4. Program zawodów: 12:00 rozgrzewka, 12:45 rozpoczęcie zawodów: 

Nr konkurencji 
(K–M) 

Dystans 
(m) 

Styl 
Nr konkurencji 

(K–M) 
Dystans 

(m) 
Styl 

1–2 100 dowolny 17–18 50 grzbietowy 

3–4 100 zmienny 19–20 50 motylkowy 

5–6 100 klasyczny 21–22 200 zmienny 

7–8 100 grzbietowy 23–24 200 klasyczny 

9–10 100 motylkowy 25–26 200 dowolny 

11–12 400 dowolny 27–28 200 grzbietowy 

13–14 50 klasyczny 29–30 200 motylkowy 

15–16 50 dowolny    

 

5. W każdej grupie wiekowej zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne. W grupie A: sześć 
najlepszych kobiet i sześciu mężczyzn, w grupach B, C, D, E: pięć najlepszych kobiet i 
pięciu najlepszych mężczyzn. O kolejności decyduje suma zdobytych punktów FINA w 
dwóch najlepszych startach. W przypadku jednakowej sumy punktów o kolejności 
decyduje najwyższy wynik punktowy w jednej z konkurencji. 

W grupie A nagrody wynoszą: 1. miejsce – 600 zł, 2. miejsce – 500 zł, 3. miejsce – 
400 zł, 4. miejsce – 300 zł, 5. miejsce – 200 zł, 6. miejsce – 100 zł. 

W grupach B, C, D, E: 1. miejsce –250 zł, 2. miejsce – 200 zł, 3. miejsce – 150 zł, 4. 
miejsce – 100 zł, 5. miejsce – 50 zł. 

Nagrody należy odebrać i potwierdzić ich odbiór osobiście do momentu zakończenia 
zawodów. 

6. Opłata startowa wynosi 15 zł za każdy zgłoszony start (nie ma limitu ilości startów). 
Opłatę należy uiścić w biurze zawodów czynnym w godz. 10:30–14:00. 

7. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, za ich posiadanie 
odpowiedzialni są trenerzy i kierownicy grup. W trakcie rozgrzewki i zawodów wolno 
korzystać wyłącznie z torów udostępnionych przez organizatora. Podczas rozgrzewki 
tor „0” przeznaczony jest wyłącznie do ćwiczenia startów. 

8. Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL przez osobę 
uprawnioną – Administratora Klubu – w terminie do 16.10.2019 do godziny 20:00. 
Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu 
AKTYWNY. Po tym terminie nie ma możliwości wycofania zgłoszeń, a zgłaszających 
obowiązuje wysokość opłaty startowej jak w zgłoszeniu. 

9. Postanowienia końcowe: w sprawach nieokreślonych tym komunikatem decyzje 
podejmuje Organizator. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 502 656 858. 

 

 

Zapraszamy do Poznania 


