
 
                       

 

 
 

GRAND PRIX - PUCHAR POLSKI W PŁYWANIU 
OŚWIĘCIM 27 –  28.04.2013 

 
 

1. Termin i miejsce zawodów: 
 
 

27.04 – 28.04.2013 – pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu 
 

2. Organizator:   
 Polski Związek Pływacki 
 Uczniowski Klub Pływacki „Unia” Oświęcim  
 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

 

Adres organizatora:   Kryta Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
                   ul. Chemików 1, 32-602 Oświęcim 
                         tel. 033/ 842-32-19  fax  842-32-19 
      

3. Uczestnictwo: 
 zgodnie z regulaminem zawodów Grand Prix według zasad generalnych 
 w zawodach mają prawo startu zawodnicy 14-letni i starsi 

 

4. Program zawodów: 
 zgodnie z regulaminem imprez centralnych 

 

Kobiety  Mężczyźni  

BLOK I – 27.04.2013– Zawody – 9
00

 
 4.1 400 m st. zmiennym 4.2 400 m st. zmiennym 

4.3 800 m st. dowolnym 4.4 800 m st. dowolnym 

4.5 50 m st. motylkowym 4.6 50 m st. motylkowym 

4.7 50 m st. grzbietowym 4.8 50 m st. grzbietowym 

4.9 50 m st. klasycznym 4.10 50 m st. klasycznym 

4.11 50 m st. dowolnym 4.12 50 m st. dowolnym 

BLOK II – 27.04.2013 – Uroczyste otwarcie – 16
45

;  Zawody – 17
00

 
 

 
4.13 200 m st. motylkowym 4.12 200 m st. motylkowym 

4.15 200 m st. grzbietowym 4.14 200 m st. grzbietowym 

4.17 200 m st. klasycznym 4.16 200 m st. klasycznym 

4.19 200 m st. dowolnym 4.18 200 m st. dowolnym 

4.21 200 m st. zmiennym 4.20 200 m st. zmiennym 

BLOK III – 28.04.2013 – Zawody – 9
00

 
 4.23 100 m st. dowolnym 4.24 100 m st. dowolnym 

4.25 100 m st. klasycznym 4.26 100 m st. klasycznym 

4.27 100 m st. grzbietowym 4.28 100 m st. grzbietowym 

4.29 100 m st. motylkowym 4.30 100 m st. motylkowym 

4.33 400 m st. dowolnym 4.34 400 m st. dowolnym 

 
 

5. Przepisy techniczne: 
 Pływalnia dł.50 m, 8 torów, temp. wody 27 

o
C, pomiar czasu elektroniczny 

 
6. Zgłoszenia do zawodów należy przesład do dnia 19.04.2013 do p. Artura Żaka w formie pliku .lxf 

(zaproszenie na stronie www.omegatiming.pl) na adres mailowy:  zawody@swimart.pl  
 
 
 

http://www.omegatiming.pl/
mailto:zawody@swimart.pl


7. Zamówienia na zakwaterowanie i wyżywienie należy przesład na adres: 
  Kryta Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

ul. Chemików 1 , 32-602 Oświęcim 
tel. 033- 842-32-19  fax: 033- 842-32-19 kontakt z p. Moniką Grzeszkowiak 
mail  plywalnia@mosir.oswiecim.pl   tel. kom. 501432441 
do dnia  17.04.2013 
 

   Miejsce zakwaterowania i wyżywienia: 
1. Hotel „Adria” Bieruo ul. Wawelska 4 (7 km od pływalni)    -  130 zł  osobodzieo 
2. Hotel „Salezjanie” Oświęcim (3 km od pływalni)  -  105 zł osobodzieo 
3. Agroturystyka Wir Poręba ul. Wadowicka 44 (5 km od pływalni) -  105 zł osobo dzieo 

 
  O zakwaterowaniu decyduje kolejnośd zgłoszeo i środek transportu. 
 
 

8. Punktacja: 
  

 prowadzona przez Wydział Szkolenia Polskiego Związku Pływackiego wg regulaminu imprez 
centralnych,  

 zawodnicy obcokrajowcy nie biorą udziału w punktacji Grand Prix. 
 

9. Nagrody: 
 

 w zawodach nagrodzonych zostanie 10 najlepszych zawodniczek i 10 zawodników oraz 
trenerzy najlepszego zawodnika i zawodniczki. 

 
10. Zasady finansowania: 

 koszty organizacji pokrywa organizator 
 koszty uczestnictwa ponoszą kluby pływackie. 
 opłata startowa 10 zł osobo start 
 opłata za listę startową 10 zł 
 opłata za komplet komunikatów 30 zł. 

     Wszystkie świadczenia płatne wyłącznie gotówką. 
 

11. Postanowienia koocowe: 
 konferencja techniczna odbędzie się w dniu 26.04.2013 o godz. 20.00 w sali konferencyjnej 

Hotelu „Olimpijskiego” 
 w dn. 26.04.2013 istnieje możliwośd korzystania z pływalni w godzinach 17.00 – 21.00 
 pływalnia do rozgrzewki zostanie udostępniona na godzinę przed rozpoczęciem każdego 

bloku startowego, 
 podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP,    `  
 w sprawach  nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów. 

 
12. Podczas zawodów zostanie rozegrana III Runda Grand Prix Małopolski 
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ZAMÓWIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA 

GRAND PRIX POLSKI OŚWIĘCIM 26.04 - 28.04.2013 

 

 

 ......................... 
      pieczątka klubu 

 

 

nazwa klubu........................................................................................................................................................................... 

miejsce zakwaterowania............................................................................................................. 

proszę o podanie środka transportu…………………………………………………………………………….……….. 

 

1. Zamówienia wyżywienia (wpisad ilośd posiłków) 

Dzieo Śniadanie Obiad Kolacja 

26.04.2013    

27.04.2013    

28.04.2013    

RAZEM    

  

 

2. Zamówienie na zakwaterowanie (wpisad ilośd osób) 

Dzieo kobiety mężczyźni 
trenerzy 

RAZEM 
K M 

26/27.04.2013     

27/28.04.2013     

Ogółem     

 

 

 

 

                                                                                   ........................................................................ 

                              prezes klubu 

 


