
 

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Warszawy w pływaniu  

 

                                         
 
 

 

I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

02.12.2011r. /piątek/ - I blok, rozgrzewka: 8:-00 - 8:45; zawody: 9:00  
02.12.2011r. /piątek/ - II blok, rozgrzewka: 15:00 - 15:45; zawody: 16:00 

03.12.2011r. /sobota/ - III blok, rozgrzewka: 8:00 - 8:45; zawody: 9:00 
 

Pływalnia: Warszawianka - Wodny Park 
ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa 

Długość pływalni: 50 metrów , 10 torów; temperatura wody: 27st. C. 
Pomiar czasu: automatyczny 

 
II. ORGANIZATORZY: 

Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka - Wodny Park, 
m. st. Warszawa  

Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego 
Mokotowska Fundacja Warszawianka-Wodny Park, 

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki 
 

adres organizatora: MUKP Warszawianka-Wodny Park 
ul. Merliniego 2, 02-511 Warszawa 
tel. 22 844 34 47, faks. 22 844 19 06 



e-mail: warszawianka-wp@wp.pl 
III. UCZESTNICTWO: 

W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w latach : 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 

 
IV. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

Należy przesyłać tylko w formie elektronicznej w obowiązującym programie do 
wypełniania zgłoszeń do zawodów tj. entry edytor do 28.11.2011r. na adres e-mail: 

zawody@wmozp.pl  
 

 
V. PROGRAM ZAWODÓW 

 

Otwarcie zawodów w dniu 02.12.2011r. o godzinie 15: 45 
 

I BLOK – 02.12.2011r. - 9:00 
 
 

DYSTANS STYL ROCZNIKI 
50 metrów   dowolnym   

dziewcząt i chłopców 
1996,1997,1998,1999,2000,2001 

50 metrów  klasycznym  
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998,1999,2000,2001 

200 metrów grzbietowym 
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998,1999,2000,2001 

100 metrów motylkowym 
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998,1999,2000,2001 

200 metrów zmiennym 
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998, 1999,2000 

 
 
 

II BLOK – 02.12.2011r.-16:00 
DYSTANS STYL ROCZNIKI 

100 metrów   dowolnym   
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998,1999,2000,2001 

100 metrów  klasycznym  
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998,1999,2000,2001 

200 metrów motylkowym 
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998,1999 

100 metrów grzbietowym 
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998,1999,2000,2001 

400 metrów dowolnym 
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998,1999,2000 



 
III BLOK – 03.12.2011r.- 9:00 

DYSTANS STYL ROCZNIKI 
50 metrów   motylkowym   

dziewcząt i chłopców 
1996,1997,1998,1999,2000,2001 

50 metrów  grzbietowym  
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998,1999,2000,2001 

200 metrów klasycznym 
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998,1999,2000 

200 metrów dowolnym 
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998,1999,2000,2001 

400 metrów zmiennym 
dziewcząt i chłopców 

1996,1997,1998,1999 

 

 

 

VI. PRZEPISY TECHNICZNE: 

• Zawody przeprowadzone są seriami na czas. 
• Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych 

w każdym bloku. 
• zawodnik musi posiadać ważne badania lekarski 

 
VII. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 

• Miejsce zakwaterowania: Hotel Aramis, ul. Mangalia 3b, Warszawa 
W pokojach 2 os. – 155 zł. osoba 
W pokojach 3 os.  – 135 zł. osoba 

ww. cena zawiera zakwaterowanie i pełne wyżywienie. 
 

UWAGA: śniadania w hotelu, obiady i kolacje na terenie pływalni. 
Zamówienie na zakwaterowanie i wy żywienie nale ży przesła ć na adres 

organizatora tj. MUKP Warszawianka-Wodny Park do 17 .11.2011r.  
warszawianka-wp@wp.pl  

 
 

VIII. NAGRODY: 

 

• Medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych: 
 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001  na każdym dystansie. 

• Puchary  dla  najlepszych zawodniczek i zawodników w każdym    
  roczniku za dwa najlepsze wyniki wg. punktacji  FINA  
 
 
 
 



IX. ZASADY FINANSOWANIA: 

 

• Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator. 
• Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby - opłata startowa wynosi 10 zł od 

każdego zgłoszonego startu. 
 

Skreślenia zgłoszonych zawodników mo żna dokona ć do 
30.11.2011r.  

po tym terminie opłaty startowe b ędą pobierane w.g. zgłoszenia.  
 

• Opłata za komplet komunikatów wynosi 20 zł. 
 • Wszelkie świadczenia płatne gotówką w biurze zawodów na terenie pływalni.  
 
X. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE: 

• Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 
• Organizator zapewnia transport na trasie pływalnia – hotel  - pływalnia 

 
Otrzymują: 
• PZP 
• OZP 
• Kluby 
 
 


