
 1

 

Kamienna Góra  16.04.2018r. 

 

 

 

Mecz pływacki o Puchar 

Burmistrza Kamiennej Góry 

 

 

 

1.  Termin i miejsce zawodów 

  Zawody odbędą  się na Krytej Pływalni przy ul. Fabrycznej 6 w Kamiennej 

Górze w dniu 9 czerwca o godz. 10.00 (zbiórka godz. 9.30) 

2.  Organizator 

  Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze 

  Urząd Miasta w Kamiennej Górze 

                 SIS RAZEM Kamienna Góra 

3.  Sponsor 

                 Benefit Systems S.A., Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa 

4.  Cele zawodów 

- Promowanie młodzieży trenującej pływanie w Kamiennej Górze i Wałbrzychu. 

- Promowanie organizatorów, ratowników i opiekunów grup szkolnych, dzięki którym 

takie zawody odbywają się w Kamiennej Górze. 

- Popularyzacja pływania, jako czynnej formy wypoczynku i rekreacji wśród młodzieży. 

- Kontrola nabytych umiejętności pływackich startujących uczniów. 
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5.  Uczestnicy 

        Dzieci i młodzież z miasta Kamienna Góra Wałbrzycha i okolic. 

6.  Program zawodów 

Zawody przeprowadzone zostaną w następujących kategoriach: 

 

 

Dzieci: 

  

Dziewczęta i chłopcy rocznik 2010 (i młodsi) - 2009 

25 m stylem dowolnym 

25m stylem grzbietowym 

25m stylem klasycznym 

 

Dziewczęta i chłopcy rocznik 2008 - 2007 

 25m stylem dowolnym  

 25m stylem klasycznym 

 25m stylem grzbietowym 

 25m stylem motylkowym 

 

Dziewczęta i chłopcy rocznik 2006 - 2005 

50 m stylem dowolnym 

50 m stylem klasycznym 

50 m stylem grzbietowym 

50 m stylem motylkowym 

 

Młodzież: 

 

Dziewczęta i chłopcy 2004 - 2002 

50m stylem dowolnym 

50m stylem klasycznym 

50m stylem grzbietowym 

50m stylem motylkowym 
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Szkoły średnie rocznik 2001 - 1998 

                Dziewczęta i chłopcy 

50m stylem dowolnym 

50m stylem motylkowym 

 

7.  Zgłoszenia zawodników. 

Zgłoszenia należy składać do dnia 06.06.2018r. w kasie Krytej Pływalni  

ul. Fabryczna 6, 58-400 Kamienna Góra  

lub na adres mailowy mckf@mckf-kg.pl, 

kluby oraz sekcje pływackie zgłaszają zawodników na listach. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

- Imię i nazwisko, rok urodzenia 

- Nazwę szkoły lub klubu,  

- rodzaje konkurencji  

Listy startowe prosimy ułożyć rocznikami. 

Karty zgłoszeniowe dla zawodników indywidualnych do pobrania w kasie Pływalni. 

 

Uwaga! 

- Każdy zawodnik ma prawo wystartować w dwóch konkurencjach. 

- Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne. 

 

8.  Komisja sędziowska. 

- Sędzia główny zawodów Janusz Legutko 

- Sędziowie startu, mierzący czas, celowniczy –Ratownicy Krytej Pływalni 

- Prowadzący Kornel Łukasik 

 

9.  Sposób przeprowadzenia zawodów 

- W  każdej  grupie  wystartuje  maksymalnie  5 zawodników. 

- Ze względu na ograniczony czas zawodów na każdym dystansie      

przeprowadzone zostaną wyścigi finałowe, a uzyskany czas określi miejsce zajęte  

w zawodach na określonym dystansie.  

mailto:mckf@mckf-kg.pl
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10.  Punktacja: 

Zawodnicy zdobywają punkty dla swoich klubów/sekcji: 

1 -  miejsce 5 punktów 

2 -  miejsce 3 punkty 

3 -  miejsce 1 punkt 

Suma punktów decyduje o zajętym miejscu w punktacji drużynowej. 

W przypadku równej ilości punktów decyduje większa  ilość pierwszych miejsc. 

 

11.  Nagrody: 

  Zwycięzcy na poszczególnych dystansach otrzymają medale i nagrody 

rzeczowe. 

            Zwycięskie Kluby, Szkoły Pływackie otrzymują puchary Burmistrza 

12.  Postanowienia Końcowe 

Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie  rozstrzyga sędzia główny zawodów. 

 

 

Organizator zawodów 

MCKF Kamienna Góra 

Urząd Miasta Kamienna Góra 


