
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW PŁYWACKICH 

SZTAFETY RODZINNE I ZAKŁADOWE SZTAFETY PŁYWACKIE 

 

 

ORGANIZATORZY: 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Środzie Wlkp. 

PŁYWALNIA MIEJSKA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TRÓJKA 

 

 

 

Patronat honorowy: 

 

Burmistrza Miasta Środa Wlkp. 

Pana Piotra Mielocha  

 
 

 

 

MIEJSCE I TERMIN: 11.11.2021r.(czwartek)  
rozgrzewka godzina 12.30,  zawody godzina 13.00 - Pływalnia Miejska w Środzie Wlkp. ul. 
Paderewskiego 
- długość: 25m 
- ilość torów: 5 
- temperatura wody: 27ºC 
- pomiar czasu: ręczny 
 
UCZESTNICTWO:  
Prawo startu w zawodach pływackich mają dzieci, młodzież i osoby dorosłe zgłoszone do 
zawodów. Sztafeta rodzinna składa się z trzech osób spokrewnionych z sobą.  
Sztafeta zakładowa składa się z 4 osób współpracujących z sobą w jednej firmie, 
zakładzie, stowarzyszeniu, jednostce budżetowej, służbie mundurowej. 
 
FINANSOWANIE:  
Koszty organizacji zawodów ponosi Pływalnia Miejska. 
 
ZGŁOSZENIA:  
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres plywalnia@zgk-sroda.pl lub indywidualnie na 
pływalni w Środzie Wlkp. w kasie pływalni w nie przekraczalnym terminie do 5.11.2021r. 
Kontakt w sprawie zgłoszeń do konkurencji Mariusz Kułak – 502 851 614 
 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 

− wszystkie składy sztafet rodzinnych startują w jednej kategorii – open 

− wszystkie sztafety zakładowe 4 x 25m startują w jednej kategorii - open 
 
 
PROGRAM ZAWODÓW:  godz. 12.30 – 13.00 rozgrzewka 
    godz.13.05 – uroczyste otwarcie zawodów 
    godz. 13.10 – rozpoczęcie zawodów 



 

OPEN 

1. SZTAFETY RODZINNE  2 x25m i 1 x 50m stylem dowolnym 

2. SZTAFETY ZAKŁADOWE 4 x 25m stylem dowolnym 

 

 
NAGRODY: 

− Puchar dla drużyny oraz medale dla wszystkich uczestników zawodów  
 
 
Postanowienia organizacyjne 
1) W trakcie rozgrzewki i zawodów wolno korzystać tylko z torów udostępnionych 
przez Organizatora. Tor 0 jest wyłączony z rozgrzewki i zawodów. 
2) W obiekcie obowiązuje nakaz noszenia maseczki zakrywającej nos i usta. 
Obowiązek nie dotyczy wyłącznie zawodników znajdujących się na platformie 
startowej basenu 
3) Podczas zawodów trenerzy, zawodnicy i kibice przebywają na trybunach, krzesłach.  
4) Podczas trwania zawodów obowiązuje na obiekcie ruch jednostronny 
- zbiórka do konkurencji przy przeszklonej części ściany za szatnią damską. 
- po zakończonym wyścigu powrót na trybuny. 
5) W sprawach nieokreślonych regulaminem decyzje podejmuje organizator zawodów i 
sędzia główny  
 
 
 
     
 
 
 

 


