
II MISTRZOSTWA OPOLA SZKÓŁEK PŁYWACKICH 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA OPOLA 

 

Komunikat Organizacyjny 

 
 

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

  21.11.2021 (niedziela), godzina: rozgrzewka:  12:00  starty:  12.30, 
             Pływalnia Wodna Nuta, ul. Prószkowska 96 

             Długość pływalni – 25 m, liczba torów – 10, temperatura wody – 27o C 
             Pomiar czasu – ręczny/elektroniczny. 

             

2.         ORGANIZATORZY: 
            UKS MOS w Opolu- sekcja pływania, SUPER ŚLEDZIE-nauka pływania, 
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu. 

 

3.         CELE: 
 - propagowanie pływania jako formy spędzania czasu wolnego, 

            - propagowanie pływania sportowego – zachęcanie dzieci do zawodniczego 

               trenowania pływania, 

            - rozwijanie sportu pływackiego w mieście Opolu, 

            - zachęcenie szkółek pływackich do współpracy w zakresie wyłaniania talentów 

              pływackich, 

            - promocja obiektów sportowych miasta Opola 

 

 

4. UCZESTNICTWO W ZAWODACH: 
W zawodach uczestniczą reprezentacje poszczególnych  szkółek nauczania pływania 

z Opola. Zapisy prowadzi przedstawiciel szkółki pływackiej i wysyła zgłoszenie 

zawodników na maila do Trenera Jacka Urantówki do 16 listopada. Warunkiem 

udziału w zawodach jest opłacenie wstępu na pływalnię. Przedstawiciel szkołki, który 

zgłosi zawodników ma obowiązek przedstawić dokumenty (formularz zgłoszeniowy, 

RODO). W zawodach nie mogą uczestniczyć zawodnicy trenujący w klubach 

pływackich i posiadający licencję (nawet tylko nr licencji) PZP. W przypadku 

stwierdzenia naruszenia tego punktu regulaminu powoduje dyskwalifikację 

zawodnika oraz drużyny(jeżeli start tego zawodnika miał wpływ na klasyfikację 

końcową drużyny). 

 

5. PRZEPISY TECHNICZNE: 
Wyścigi rozgrywane są seriami na czas. Każdy uczestnik zawodów może wziąć udział 

w dwóch dowolnych konkurencjach w określonym przedziale wiekowym i dodatkowo 

popłynąć w sztafecie.  Start do konkurencji odbywa się z wody lub ze słupka, 

zawodnik musi jedną ręką trzymać za słupek (ścianę basenu). Każda ze szkółek ma 

możliwość wystawienia dwóch sztafet mieszanych (dwóch chłopców, dwie 

dziewczynki w jednej sztafecie). W sztafecie wziąć mogą udział zawodnicy urodzeni 

w latach 2006-2014. 

 

 



Do punktacji łącznej liczone się punkty uzyskane za miejsca od 1 do 10 w każdej 

konkurencji w poszczególnych kategoriach wiekowych chłopców i dziewcząt według 

wzoru: 

 

miejsce:      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pkt:          11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

Zawody odbędą sie w czterech kategoriach wiekowych: 

A: 2014 

B: 2013-2012 

C: 2011-2010 

D: 2009-2006 

 

6. PROGRAM ZAWODÓW: 
 
1. Oficjalne otwarcie zawodów. 
2. Start konkurencji dla rocznika 2014: 
Dziewczęta:     Chłopcy 
a. 25m stylem grzbietowym   a. 25m stylem grzbietowym 
b. 25m stylem dowolnym   b. 25m stylem dowolnym 
3. Start konkurencji dla roczników 2013-2012: 
Dziewczęta:     Chłopcy: 
a. 25m stylem grzbietowym   a. 25m stylem grzbietowym 
b. 25m stylem dowolnym   b. 25m stylem dowolnym 
c. 25m stylem klasycznym   c. 25m stylem klasycznym 
d. 25m stylem motylkowym   d. 25m stylem motylkowym 
4. Start konkurencji dla roczników 2011-2010: 
Dziewczęta:     Chłopcy: 
a. 50m stylem grzbietowym   a. 50m stylem grzbietowym 
b. 50m stylem dowolnym   b. 50m stylem dowolnym 
c. 50m stylem klasycznym   c. 50m stylem klasycznym 
d. 50m stylem motylkowym   d. 50m stylem motylkowym 
5. Start konkurencji dla roczników 2009-2006: 
Dziewczęta:     Chłopcy: 
a. 50m stylem grzbietowym   a. 50m stylem grzbietowym 
b. 50m stylem dowolnym   b. 50m stylem dowolnym 
c. 50m stylem klasycznym   c. 50m stylem klasycznym 
d. 50m stylem motylkowym   d. 50m stylem motylkowym 
6. Sztafeta: 
4 x 50m stylem dowolnym 
7. Ceremonia wręczenia medali. 

 

Zgłoszenia do zawodów według załączonego wzoru proszę przesłać do dnia 

16.11.2021 do pana Jacka Urantówki,    na adres:   jacek.uran@wp.pl 
 

7. NAGRODY: 

Przewidziane są nagrody w postaci medali dla trzech pierwszych miejsc w każdej 

kategorii. W przypadku pozyskania kolejnych sponsorów pula nagród zwiększy się. 

Dla najlepszych trzech szkółek przewidziane są puchary. 

 



8. UWAGI: 

            Na dzień przed zawodami przedstawiciele szkółek zobowiązani są  do dostarczenia 

wymaganej dokumentacji tj. zgody rodziców na udział w zawodach, formularz 

RODO, oraz ankieta COVID. Druki zostaną przekazane mailem zwrotnym do szkółek, 

po dokonaniu przez nie zgłoszenia chęci startu w zawodach. 
             

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 


