
 

 

  

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 
Trzebnica, 26.05.2017 r. 

 
 

V Zawody pływackie  
o Puchar Kocich Gór i Doliny Baryczy 

 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZATORZY: 
 
Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ i Gmina Trzebnica.  
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
 
26 maja 2017 r. – piątek, godz. 09:00.  
 

 Zawody odbędą się na Pływalni Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ. 

 Ilość torów – 6 , długość – 25m , temperatura wody 27°. 

 Pomiar czasu ręczny lub elektroniczny.  
 
CEL ZAWODÓW: 
 

 zachęcenie dzieci do uczestnictwa w zawodach sportowych, 

 umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich wśród dzieci uczęszczających na lekcje pływania w 
Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA – ZDRÓJ,  

 propagowanie pływania w środowisku lokalnym, jako jednej z form sportowego spędzania czasu 
wolnego. 



 

 

UCZESTNICY: 
 
W Zawodach mają prawo startu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu trzebnickiego: 

 roczniki: 2001 – 2009 i młodsze. 

 
Gmina Trzebnica:  

Szkoła Podstawowa w Boleścinie  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy  

Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku  

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy  

Szkoła Podstawowa w Masłowie  

Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim  

Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy 

Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy 

Gimnazjum Powiatowe Sportowo – Językowe w 

Trzebnicy  

 

Gmina Oborniki Śląskie:  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich  

Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach Śląskich  

Publiczne Gimnazjum w Obornikach Śląskich  

 

Gmina Prusice:  

Zespół Szkół w Prusicach  

Szkoła Podstawowa w Piotrowicach  

Szkoła Podstawowa w Skokowej  

 

Gmina Wisznia Mała:  

Zespół Szkół w Krynicznie  

Szkoła Podstawowa w Psarach  

Zespół Szkół w Szewcach  

Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej  

 

Gmina Zawonia:  

Zespół Szkół w Czeszowie  

Zespół Szkół w Zawoni  

 

Gmina Żmigród:  

Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie  

Zespół Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie  

Szkoła Podstawowa w Barkowie  

Szkoła Podstawowa w Korzeńsku  

Szkoła Podstawowa w Powidzku  

Szkoła Podstawowa w Radziądzu  

 

Gmina Długołęka: 

Zespół Szkół w Siedlcu  

 

W zawodach mają prawo startu uczniowie /zawodnicy: 

 umiejący pływać, 

 zgłoszeni przez swoją szkołę a wybrani przez nauczyciela lub opiekuna ze szkoły lub po uzgodnieniu i na 

prośbę szkoły wskazani przez instruktora Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ, 

 zgłoszeni formularzem zgłoszenia, który zostanie wysłany drogą e-mail do zaproszonych szkół, 

 posiadający pisemną zgodę rodzica /opiekuna prawnego do startu w zawodach. 

 
PROGRAM ZAWODÓW: 
 
08:00 - 08:30 – zbiórka w holu basenu, pobranie identyfikatorów do szafek. 

08:30 – 09:00 – rozgrzewka (odprawa nauczycieli oraz sędziów). 

09:00 - uroczyste otwarcie zawodów. 

09:10 - rozpoczęcie zawodów.  

 
 
 



 

 

BLOK I rocznik 2007 – 2009 i młodsi: 
 
1. 25m stylem grzbietowym dziewcząt 2009 i młodsze, 2008,2007. 

2. 25m stylem grzbietowym chłopców 2009 i młodsi, 2008, 2007. 

3. 25m stylem klasycznym dziewcząt 2009 i młodsze, 2008 ,2007. 

4. 25m stylem klasycznym chłopców 2009 i młodsi, 2008, 2007. 

5. 25m stylem dowolnym dziewcząt 2009 i młodsze, 2008,2007. 

6. 25m stylem dowolnym chłopców 2009 i młodsi, 2008, 2007. 

 
BLOK II rocznik 2004 – 2006: 
 
7. 50m stylem grzbietowym kobiet 2006 – 2004.  

8. 50m stylem grzbietowym mężczyzn 2006 – 2004.  

9. 50m stylem klasycznym kobiet 2006 – 2004.  

10. 50m stylem klasycznym mężczyzn 2006 – 2004.  

11. 50m stylem dowolnym kobiet 2006 – 2004.  

12. 50m stylem dowolnym mężczyzn 2006 – 2004.  

13. sztafeta mieszana 4 x 50 m stylem dowolnym 2006 – 2004.  

 
BLOK III rocznik 2001 – 2003: 
 
14. 50m stylem grzbietowym kobiet 2001 – 2003.  

15. 50m stylem grzbietowym mężczyzn 2001 – 2003.  

16. 50m stylem klasycznym kobiet 2001 – 2003.  

17. 50m stylem klasycznym mężczyzn 2001 – 2003.  

18. 50m stylem dowolnym kobiet 2001 – 2003.  

19. 50m stylem dowolnym mężczyzn 2001 – 2003.  

20. sztafeta mieszana 4 x 50 m stylem dowolnym 2001 – 2003.  

 
PRZEPISY TECHNICZNE: 
 
Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami FINA i PZP. 
 

Regulamin rozgrzewki: tor nr 6 jest torem jednokierunkowym i jest przeznaczony do ćwiczeń skoków 

startowych; skoki do wody na innych torach są zabronione. 

 
Rozstawienie serii nastąpi na podstawie czasów podanych w formularzu zgłoszenia. 

Konkurencje będą przeprowadzane seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe zaczynając od 

najsłabszej serii.  

Zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach indywidualnych w swojej kategorii wiekowej oraz w 

sztafecie. 

 



 

 

Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 zawodników w każdym roczniku, osobno dziewczęta i osobo chłopcy.  

(Nie ma obowiązku zgłaszania zawodników w każdej konkurencji i roczniku). 

 
Sztafeta mieszana 4 x 50 m stylem dowolnym składa się z trzech uczniów oraz jednego nauczyciela. 
 
Za dopuszczenie zawodnika do startu odpowiedzialni są kierownicy ekip. 
 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny startu poszczególnych konkurencji wynikającej z 
różnych przyczyn. 
 
ZASADY PUNKTACJI:  
 
W każdej konkurencji z podziałem na płeć i kategorię wiekową punktowanych będzie 6 najlepszych czasów: 

I miejsce – 6 pkt. 

II miejsce – 5 pkt.  

III miejsce – 4 pkt.  

IV miejsce – 3 pkt.  

V miejsce – 2 pkt.  

VI miejsce – 1 pkt.  

 

 Wyniki poszczególnych serii na bieżąco będą umieszczane w zakładce ZAWODY na stronie internetowej 

www.trzebnicazdroj.eu, 

 Wyniki poszczególnych konkurencji na bieżąco będą wywieszane na terenie Pływalni. 

 
 
NAGRODY: 
 
W poszczególnych rocznikach, w każdej konkurencji trzech pierwszych zawodników otrzyma dyplomy i 

pamiątkowe medale. 

W konkurencji sztafet dyplomy oraz pamiątkowe medale otrzymają 3 najlepsze sztafety z II i III bloku. 

Spośród wszystkich szkół biorących udział w zawodach zostaną wyłonione 3 najlepsze szkoły, które zostaną 

nagrodzone Pucharami Prezesa Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ. 

 

Dekoracje zwycięzców odbędą się bezpośrednio po każdym zakończonym bloku. 

 
 
ZGŁOSZENIA: 
 
Formularz zgłoszenia zostanie przesłany wraz z komunikatem drogą e-mail do każdej z zaproszonych szkół. 
Formularz jest również dostępny do pobrania ze strony internetowej www.trzebnicazdroj.eu z zakładki 
ZAWODY. 
 



 

 

Wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać drogą e-mail na adres: dominika.duszak@trzebnicazdroj.eu 
lub dostarczyć osobiście do stanowiska kas w Gminnym Parku Wodnym TRZEBNICA – ZDRÓJ w 
nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2017 roku. 
 
Skreślenia oraz zmiany przyjmowane są do 23 maja 2017 roku (wtorek). 
 
W czasie zawodów nie dopuszcza się do żadnych zmian w zgłoszeniu. 
 
Postanowienia końcowe: 
 
Komisję sędziowską powołuje organizator. 
W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem decyduje Sędzia Główny. 

 

Wszelkich informacji dotyczących zawodów udzielają: Alicja Turkiewicz, tel. 71 312 14 38 (pn – pt 8:00 – 

16:00), e-mail: alicja.turkiewicz@trzebnicazdroj.eu oraz Dominika Duszak  tel. 603 152 830, e-mail: 

dominika.duszak@trzebnicazdroj.eu 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz 

regulaminu obiektu Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA – ZDRÓJ. 

 

Kierownicy ekip odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zachowanie się zawodników. W trakcie zawodów 

wokół niecki mogą przebywać wyłącznie zawodnicy oraz trenerzy. 

 

Uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w zdjęciach, nagraniach 

filmowych czy wywiadach w celach promocyjno – marketingowych związanych z organizacją Zawodów. 

  

Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni. 

 
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY SUKCESÓW!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 


