
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Puchar Sprintu 

Świebodzin, 7.04.2019r.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu 
Życia „Totis Viribus”, kom. 531942331, email: 
totisviribus@totisviribus.pl

KIEROWNICTWO SPORTOWE: Lubuski Związek Pływacki z Zielonej Góry

TERMIN I MIEJSCE: 7 kwiecień 2019r. (niedziela), Basen Miejski 
     „Świewoda” w Świebodzinie, ul. Sulechowska 6

DŁUGOŚĆ NIECKI: 25 m LICZBA TORÓW: 6  TEMPERATURA WODY: 27° C

POMIAR CZASU: elektroniczny

UCZESTNICTWO: w zawodach mogą wziąć udział pływacy, którzy 
zostaną zgłoszeni przez klub sportowy i posiadają 
aktualne badania sportowe; każdy ma prawo startu 
w 5 konkurencjach; obowiązuje podział zawodników  
na 7 kategorii: A-2009 i młodsi, B-2008, C-2007, D-2006, 
E-2005, F-2004, G-2003, H-2002 i starsi.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:  ustalona przez Kolegium Sędziów Lubuskiego  
Związku Pływackiego

PROGRAM ZAWODÓW: 7.04.2019r (niedziela), 10:00 – rozpływanie, 
11:00 – start do pierwszej konkrencji; konkurencje: 

1. 50m styl motylkowy kobiet
2. 50m styl motylkowy mężczyzn
3. 50m styl grzbietowy kobiet 
4. 50m styl grzbietowy mężczyzn
5. 50m styl klasyczny kobiet
6. 50m styl klasyczny mężczyzn
7. 50m styl dowolny kobiet
8. 50m styl dowolny mężczyzn
9. 100m styl zmienny kobiet 
10.100m styl zmienny mężczyzn



SPRAWY FINANSOWE: koszty organizacji zawodów pokrywa 
Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu 
Życia “Totis Viribus”. Kluby startują na koszt własny. 
Startowe od 1 zawodnika 25.- zł. 

PRZEPISY TECHNICZNE: zawody przeprowadzone będą zgodnie 
z przepisami FINA i PZP, seriami na czas.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: Zgłoszenie do zawodów dokonywane są 
za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę 
uprawnioną – administratora klubu. Zgłoszeń należy 
dokonywać do dnia 4 kwietnia 2019 r. do godz. 24.00. 
W zawodach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy 
zgłoszeni  w ww. terminie. Warunkiem przyjęcia przez  
system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie 
statusu AKTYWNY w systemie SEL (do dnia 7.04.2019).

NAGRODY: 

1. Dyplomy i słodkie upominki dla sześciu najlepszych dziewcząt 
i  chłopców za klasyfikację łączną (suma czasów we wszystkich 
pięciu konkurencjach) w kategoriach wiekowych od A do G. 

2. Puchar za zwycięstwo i nagrody rzeczowe za 1, 2 i 3 miejsce 
w  łącznej  klasyfikacji  (suma  czasów  we  wszystkich  pięciu 
konkurencjach) w kategorii H-16 lat i starsi.

3. Statuetka za zwycięstwo i nagrody rzeczowe za 1,2 i 3 miejsce w 
łącznej  klasyfikacji  (suma  czasów  we  wszystkich  pięciu 
konkurencjach) w kategoriach od A do G.

4. Dekoracje odbędą się po zakończeniu wszystkich konkurencji. 

Zapraszamy do Świewody :) 


