
II OTWARTE MISTRZOSTWA PRZEMY

Zawody pod patronatem P

I. Organizatorzy zawodów  

• Klub Pływacki „Orka” Przemyśl

• Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas.

• Przemyskie Wodne Ochotnicze 

• Kolegium Nauczycielskie im. 

• Przemyski Ośrodek Sportu i 

II. Termin i miejsce zawodów  

Zawody odbędą się w dniu 09.06.2013

w Przemyślu ul. 22 Stycznia 4 o godz. 

III. Cel zawodów  

Popularyzacja sportu pływackiego wśród 

wszechstronny rozwój zdolności ruchowych. Upowszechnianie umiejętności pływania i 

bezpieczeństwa na wodach. 

IV. Dane techniczne pływalni  

Pływalnia dł. 25 m, 6 torów, temperatura wody 27 

V. Uczestnictwo  

Prawo startu mają dzieci i młodzież bez ograniczeń wiekow

wystartować w 2 konkurencjach

 

II OTWARTE MISTRZOSTWA PRZEMY
W PŁYWANIU 

Przemyśl, 09.06.2013r. 

Zawody pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla

„Orka” Przemyśl. 

Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas. 

Przemyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Kolegium Nauczycielskie im. A. Fredry w Przemyślu. 

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Zawody odbędą się w dniu 09.06.2013r. na pływalni Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

ślu ul. 22 Stycznia 4 o godz. 09:00. 

Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży jako dyscypliny wpływającej na 

dolności ruchowych. Upowszechnianie umiejętności pływania i 

emperatura wody 27 st. C., pomiar czasu ręczny

Prawo startu mają dzieci i młodzież bez ograniczeń wiekowych. Każdy zawodnik może 

wystartować w 2 konkurencjach i w jednej sztafecie. W zawodach mogą uczestniczyć 

II OTWARTE MISTRZOSTWA PRZEMYŚLA 

Miasta Przemyśla 

r. na pływalni Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

jako dyscypliny wpływającej na 

dolności ruchowych. Upowszechnianie umiejętności pływania i 

, pomiar czasu ręczny. 

Każdy zawodnik może 

W zawodach mogą uczestniczyć 



zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie w niżej wymienionych kategoriach 

wiekowych: 

Kat. I 2005 i 

młodsi 

Kat. II 2004 Kat. III  2003-

2002 

Kat. IV 2001-

2000 

Kat. V 1999-

1998 

Kat. VI 1997 i 

starsi 

25m dowolny 50m grzbiet 50m grzbiet 50m dowolny 50m dowolny 50m dowolny 

 50m dowolny  50m dowolny 50m 

klasyczny 

50m 

klasyczny 

100m 

zmiennny 

  50m 

klasyczny 

100m 

zmienny 

50m 

motylkowy 

 

Sztafeta rocznik 2001 i młodsi (dwie dziewczyny, dw óch chłopców) 4x50 dowolnym. 

Sztafeta rocznik 2000 – 1998 (dwie dziewczyny, dwóc h chłopców) 200m zmiennym. 

VI. Nagrody  

• Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w każdym roczniku 

otrzyma dyplomy oraz medale. 

•  Trzy pierwsze drużyny otrzymają dyplomy, medale oraz puchar.  

•  Nagrody rzeczowe (uzależnione od możliwości finansowych).                                                                                                      

VII. Zgłoszenia do zawodów  

Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

biuro@orka-przemysl.pl w terminie do dnia 04.06.2013r. Informacji udziela Bartłomiej 

Wołoszyn pod nr tel. 602319744. Opłata startowa za zawodnika wynosi symboliczne 5zł. 

Opłatę należy wnieść bezpośrednio przed zawodami w biurze zawodów. Zgłoszenie może 

złożyć tylko osoba, która nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w 

zawodach pływackich. Opiekę nad zawodnikiem podczas zawodów sprawuje osoba 

zgłaszająca. 

VIII. Sprawy ró żne 

• Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP, w sprawach nie objętych 

regulaminem decyduje sędzia główny. 

• Kolejność konkurencji wg kategorii wiekowych, wręczanie nagród będzie odbywać się 

w trakcie zawodów. 

• Za badania lekarskie odpowiedzialni są opiekunowie zgłaszający zawodników. 

• Ilość zawodników ze względu na techniczne możliwości może być ograniczona, 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


