
 

                                                                            
 ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO 

                                                                                   DZIECI I MŁODZIEŻY 
           

 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKIE 

 

XXIV MEMORIAŁ MARKA PETRUSEWICZA 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

CEL ZAWODÓW 

 Popularyzacja sportu pływackiego, integracja środowiska  

 Przybliżenie młodzieży postaci Marka Petrusewicza. 

 Uatrakcyjnienie kalendarza imprez pływackich. 

 

ORGANIZATORZY 

 MKS JUVENIA Wrocław 

 Fundacja HOBBIT 

 Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki 

 Polski Związek Pływacki 

 AWF we Wrocławiu 

 

MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW 

Pływania AWF we Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35 

23-24  listopada 2013 r. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1998, 1999, 2000 roku z 

klubów zaproszonych przez organizatora, wypełniający minima podane w 

punkcie program zawodów. 

 Mogą startować zawodnicy niepełnosprawni rozstawieni w seriach z zawodnikami 

zdrowymi – pełna integracja, entuzjastyczne przyjęcie  

 Mogą w nich uczestniczyć mastersi urodzeni w roku 1973 i starsi 

 

UWAGA!  Zespoły  mogą liczyć maksymalnie 15 zawodników + 2 os. towarzyszące. 

Prosimy gorąco o respektowanie tego punktu!  



PROGRAM ZAWODÓW 
23 listopad (sobota)  

12.30 - odprawa techniczna 

13.00 - rozgrzewka 

13.50 - uroczyste otwarcie zawodów 

14.00 - pokaz pływania synchronicznego 

14.15 - rozpoczęcie zawodów 

kolejność startów  

  1 - 2      100 m. st. dow chł i dz 

  3 - 4        50 m. st. grzb ch i dz 

       5     100 klas. chł  eliminacje 

  6 - 7      100 m. st. mot. dz. i chł. 

  8 - 9      200 m. st. zm. dz. i chł 

  10-11      sztafeta 4x100 m. st. zm. dz. i chł. 

 

24 listopad (niedziela) 

  9.00 - rozgrzewka 

  9.30 - rozpoczęcie zawodów 

13.30 - uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie nagród 

 

kolejność startów 

        1      100 m. st. klas. chł. (bieg memoriałowy – finał - nagroda główna) 

        2      100 m. st. klas. dz. 

   3 - 4       50 m. st. klas. „MASTERS” 

   5 - 6       50 m. st. dow. dz. i chł. 

   7 - 8       50 m. st. dow. „MASTERS” 

 9 - 10      100 m. st. grzb. dz. i chł. 

                       11 - 12       50 m. st. grzb. „MASTERS” 

                       13 - 14       50 m. st. mot. dz. i chł. 

                       15 - 16       50 m. st. mot. „MASTERS 

                       17 - 18       sztafety  4x100 m. st. dow dz. i chł. 

MINIMA UPRAWNIAJĄCE DO STARTU 

  100 dow 50 grzb 100 mot 200 zm 100 klas 50 dow 100 grzb 50 mot 

Dz.(K) 1:08,0 0:37,0 1:17,0 2:44,0 1:26,4 0:31,5 1:17,0 0:35,2 

Ch.(M) 1:06,0 0:35,7 1:14,4 2:41,5 1:24,0 0:30,4 1:15,3 0:33,3 



SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
 

Konkurencje zostaną rozegrane seriami na czas, bez podziału na kategorie 

wiekowe (OPEN). Każdy zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach 

indywidualnych oraz w sztafetach !!! 

POMIAR CZASU: ELEKTRONICZNY  

 

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

Zgłoszenia należy przesłać przy użyciu edytora zgłoszeń Splash w 

nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2013 r. na adres: 

zawody@juvenia.pl  

W przypadku problemów z obsługą edytora zgłoszeń prosimy o kontakt z obsługą 

informatyczną zawodów pod numerem: (513) 098 656 – Krzysztof Januś 

 

Informacje szczegółowe pod numerami telefonu: 

   (604) 616 369 (Witold Wasilewski - naczelnik zawodów)  

                        (502) 130 200 (Grzegorz Widanka) 

Prosimy dostarczyć krótką charakterystykę najlepszych zawodników ekipy (medale, 

finały MP) dla spikera zawodów. 

 

ZASADY FINANSOWANIA 

Opłata startowa wynosi 10 zł od startu indywidualnego oraz 10 zł od sztafety.   

Opłata za listy startowe oraz wyniki końcowe – obligatoryjnie - 20 zł. 

Zwycięzcy z ostatnich Letnich MP 14 i 15-latków  (I-III m-ce) w konkurencji   

100 m st. klasycznym chłopców startują w zawodach na koszt organizatora. 

 

NAGRODY 

 Za 1 - 3 miejsce w każdej konkurencji indywidualnej: dyplomy i medale.  

 Dla trzech najlepszych zawodników i trzech zawodniczek w każdej kategorii 

wiekowej (suma punktów za dwie konkurencje indywidualne – tabela 

wielobojowa FINA) przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 Zwycięzca biegu memoriałowego na dystansie 100 m. st. klasycznym chłopców 

otrzyma NAGRODĘ GŁÓWNĄ oraz PUCHAR MARKA PETRUSEWICZA. 

 Czynimy starania aby w każdej konkurencji indywidualnej za miejsca 1-3 do 

zdobycia były nagrody finansowe (sponsorzy indywidualni). 

mailto:zawody@juvenia.pl


 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

 Zamówienia na zakwaterowanie należy przesłać na załączonych drukach 

bezpośrednio do hotelu.  

 Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach 1 i 2 osobowych w Hotel PREMIERE 

CLASSE WROCŁAW, ul. Ślężna 28, 53-302 Wrocław - tel. 604 427 519, fax (71) 71 42 884, 

e-mail: rezerwacja@hotelservice24.pl (niedaleko Aquaparku i dworca PKP). 

Cena noclegu ze śniadaniem dla uczestników zawodów 80 zł/os. w pokoju 2-os. lub 120 zł/os 

w pok. 1-os.  Prosimy powoływać się na hasło „zawody pływackie”. 

Istnieje możliwość transportu z hotelu na pływalnię – zapotrzebowanie prosimy zgłaszać do 

organizatora na adres zawody@juvenia.pl.  

 

Zamówienia na obiady należy przesyłać do organizatora do dnia 17.11.2013 r. 

 Koszt obiadokolacji w stołówce przy basenie w dniu 23.11 – 20 zł.  

Istnieje możliwość zamówienia obiadu w dniu 24.11 – cena 20 zł.  

 

Świadczenia płatne wyłącznie gotówką w trakcie rejestracji w dniu 23.11.2013 r. w 

Biurze Zawodów na pływalni. Biuro czynne 23.11.2013 w godz. 12.00 – 18.00 oraz 

24.11.2013 w godz. 8.30 – 11.00. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Komisję sędziowską zapewnia organizator, w sprawach nie objętych regulaminem 

decyduje kierownik zawodów i sędzia główny. 

 Konferencja techniczna odbędzie się 23.11.2013 r. (sobota) na pływalni AWF we 

Wrocławiu, ul. Paderewskiego 35 o godzinie 12.30. 

 Bieżące informacje, ew. zmiany oraz wyniki po zawodach będą publikowane na 

stronie internetowej petrusewicz.juvenia.pl 

 

Bardzo liczymy, że swoją obecnością uświetnicie XXIV edycję Memoriału 

Marka Petrusewicza. Wierzymy, że zarówno zawodnicy, jak i trenerzy Waszego 

Klubu wyjadą z Wrocławia z postanowieniem ponownego przyjazdu za rok. 
 

ORGANIZATORZY 

 

 

Sponsor główny: Grupa Kapitałowa POL-DRÓG Sp. z o.o. 

 

 

 

 

Wsparcie finansowe: Gmina Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, Polski Związek Pływacki i sponsorzy prywatni. 

mailto:rezerwacja@hotelservice24.pl
mailto:zawody@juvenia.pl

