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KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

 

Zawodów Pływackich Otwarcia Sezonu 2022/23 „Puchar Prezesa Towarzystwa 

Pływackiego Zielona Góra” 

   

 

 

 
ORGANIZATOR                            Towarzystwo Pływackie  65-036 Zielona 

                                                          Góra ul. Wyspiańskiego 17  tel./fax (0-68) 325-45-07 

                                                          e-mail biuro@kskorner.pl 

 

KIEROWNICTWO                        Lubuski Związek Pływacki z siedzibą w Zielonej Górze 

SPORTOWE  

 

 

TERMIN I MIEJSCE                    9 października 2022 r. (niedziela) basen kryty MOSiR 

ZAWODÓW                                   Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 17 

 

 

DŁUGOŚĆ PŁYWALNI               25 m 

 

 

ILOŚĆ TORÓW                            6 

 

 

TEMP.  WODY                              28 ° C 

 

 

POMIAR CZASU                          elektroniczny 

 

 

UCZESTNICTWO                        W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodniczki  

                                                          i zawodnicy bez ograniczeń wiekowych. 

                                                          Zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach.  

                                                           

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA           ustalona przez Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku 

                                                          Pływackiego 
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PROGRAM  ZAWODÓW 

 
9.10.2022 r. (niedziela)  godz. 10.00 - rozgrzewka, godz. 11.00 – start 

 

1. 200 m dowolnym kobiet rocznik 2010 i starsze 

2. 200 m dowolnym mężczyzn rocznik 2010 i starsi 

3. 50 m stylem motylkowym kobiet rocznik 2011 i młodsze 

4. 50 m stylem motylkowym mężczyzn rocznik 2011 i młodsi 

5. 100 m stylem motylkowym kobiet rocznik 2010 i starsze 

6. 100 m stylem motylkowym mężczyzn rocznik 2010 i starsi 

7. 200 m stylem klasycznym kobiet rocznik 2010 i starsze 

8. 200 m stylem klasycznym mężczyzn rocznik 2010 i starsi 

9. 50 m stylem grzbietowym kobiet rocznik 2011 i młodsze 

10. 50 m stylem grzbietowym mężczyzn rocznik 2011 i młodsi 

11. 100 m stylem grzbietowym kobiet rocznik 2010 i starsze 

12. 100 m stylem grzbietowym mężczyzn rocznik 2010 i starsi 

13. 50 m stylem klasycznym kobiet rocznik 2011 i młodsze 

14. 50 m stylem klasycznym mężczyzn rocznik 2011 i młodsi 

15. 100 m stylem klasycznym kobiet rocznik 2010 i starsze 

16. 100 m stylem klasycznym mężczyzn rocznik 2010 i starsi 

17. 200 m stylem grzbietowym kobiet rocznik 2010 i starsze 

18. 200 m stylem grzbietowym mężczyzn rocznik 2010 i starsi 

19. 50 m stylem dowolnym kobiet rocznik 2011 i młodsi 

20. 50 m stylem dowolnym mężczyzn rocznik 2011 i młodsi 

21. 100 m stylem dowolnym kobiet rocznik 2010 i starsze 

22. 100 m stylem dowolnym mężczyzn rocznik 2010 i starsi 

23. 200 m stylem motylkowym kobiet rocznik 2010 i starsze 

24. 200 m stylem motylkowym mężczyzn 2010 i starsi 

25. 100 m stylem zmiennym kobiet rocznik 2011 i młodsze 

26. 100 m stylem zmiennym mężczyzn rocznik 2011 i młodsi 

27. 200 m stylem zmiennym kobiet rocznik 2010 i starsze 

28. 200 m stylem zmiennym mężczyzn rocznik 2010 i starsi 

29. 400 m stylem dowolnym kobiet rocznik 2010 i starsze 

30. 400 m stylem dowolnym mężczyzn rocznik 2010 i starsi 

 

SPRAWY FINANSOWE 

Koszty organizacji zawodów pokrywa Towarzystwo Pływackie Zielona Góra. Kluby startują 

na koszt własny.  

Startowe 40.- zł od zawodnika. 

 

PRZEPISY  TECHNICZNE 

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na czas.  

 

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

Zgłoszenie poprzez system SEL należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

4 października 2022 r. godz.23.59. 

 

NAGRODY 

Puchar prezesa Towarzystwa Pływackiego Zielona Góra otrzyma najlepsza zawodniczka  

i najlepszy zawodnik w kategorii open za 2 starty wg tabeli FINA. 
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Upominki rzeczowe za 2 starty wg tabeli FINA: 

Kat. open – 6 osób bez podziału na płeć  

Kat. 15 lat – 3 dz. + 3 chł.  

Kat. 14 lat – 3 dz. + 3 chł.  

Kat. 13 lat – 3 dz. + 3 chł.  

Kat. 12 lat – 3 dz. + 3 chł.  

Kat. 11 lat – 3 dz. + 3 chł. 

Kat. 10 lat i mł. – 3 dz. + 3 chł.  

 

                                                          

                                                                      Serdecznie zapraszamy ! 


