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I. Patron Honorowy 

 

Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik 

Starosta Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Kubeł 

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki Wojciech Zarzycki 

 

II. Patron Medialny 

Media lokalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Organizator 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ostrołęce 

Park Wodny „Aquarium” w Ostrołęce 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR – OS” w Ostrołęce 

 

IV. Cel zawodów 

 
1. Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży 

2. Promocja miasta i pływalni 

3. Integracja klubów pływackich 

4. Promowanie zasad bezpiecznego pływania, kąpania się i uprawiania sportów 

wodnych. 

 

V. Termin zawodów ( 30 październik 2021 r.) 

• 900– 945– rozgrzewka 

• 1000  – uroczyste otwarcie zawodów 

• 1010 -  zawody 

 

 VI. Miejsce zawodów 

 

Park Wodny „AQUARIUM” ul. Wincentego Witosa 3, 07 – 410 Ostrołęka 



 

VII. Warunki uczestnictwa i finansowania 

▪ Za stan zdrowia zawodników odpowiadają kluby, zawodnicy posiadają ważne 

badania lekarskie lub oświadczenia opiekunów prawnych o braku przeciwwskazań do startu 

w zawodach. 

▪ W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w 2004 i starsi 2005,  

2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 i młodsi 

▪  Zawodniczki i zawodnicy z rocznika 2004 i starsi,2011 i młodsi oraz w    pierwszej 

konkurencji 2013 i młodsi rywalizują w tej samej kategorii wiekowej. 

▪ W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo          

zamknięcia wcześniejszego listy zgłoszeń. 

▪ Zawodnik ma prawo do startu w maksymalnie 3 konkurencjach 

▪ Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 

▪ Koszty dojazdu pokrywają kluby w zakresie własnym. 

▪ Opłata startowa wynosi 40 zł od uczestnika płatna w biurze przed rozpoczęciem 

zawodów. 

 

Uwaga !!!!!!!!!   Uwaga !!!!!!!!!   Uwaga !!!!!!!!! 
           

Z uwagi na dynamiczną sytuację dotyczącą pandemii wirusa COVID-19 organizator       

ustala: 

            -    Możliwość ograniczenia liczby uczestników. 

– Zawody odbędą się bez udziału publiczności. 

– Na trybuny mogą wejść tylko trenerzy oraz zgłoszeni na listach zawodnicy. 

– Po wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk. 

– W obiekcie (do momentu wejścia do szatni i wyjścia) oraz w biurze zawodów 

obowiązują maseczki. 

– Za dyscyplinę i  bezpieczeństwo zawodników,za przestrzeganie obostrzeń 

– odpowiedzialni są trenerzy / opiekunowie. 

– Każdy kierownik ekipy oraz zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z 

procedurą bezpieczeństwa PZP covid-19 a kierownik drużyny musi posiadać 

przy sobie podpisane oświadczenie w związku z pandemią wirusa. 

– W przypadku zaistnienia sił wyższych niezależnych od organizatora 

wyznaczenia NOWEGO TERMINU ZAWODÓW. 

  

       Transmisja LIVE będzie dostępna na stronie klubowego FB oraz WMOZP 

 

VI.   Zgłoszenia 

 

Termin zgłoszeń do 26 października 2021 r. w Systemie Ewidencji Zawodniczej - SEL 

Dodatkowe informacje : Andrzej Pyskło tel. 794080757 e-mail : ukspiatkaostroleka@onet.pl 

          

 

           VII. Program zawodów 

 

 
Lp

. 

Dystans Styl roczniki 

1 25 metrów Dowolny dziewcząt i chłopców 2012/2013  i młodsi 

2 100 metrów Dowolny dziewcząt i chłopców 2004 i starsi 2005/2006/2007/2008 

3 50 metrów Dowolny dziewcząt i chłopców 2009/2010/2011 i młodsi 

4 100 metrów Grzbiet dziewcząt i chłopców 2004 i starsi 2005/2006/2007/2008 

5 50 metrów Grzbiet dziewcząt i chłopców 2009/2010/2011 i młodsi 



6 100 metrów Motylkowy dziewcząt i chłopców 2004 i starsi 2005/2006/2007/2008 

7 50 metrów Motylkowy dziewcząt i chłopców 2009/2010/2011 i młodsi 

8 100 metrów Klasyczny dziewcząt i chłopców 2004 i starsi 2005/2006/2007/2008 

9 50 metrów Klasyczny dziewcząt i chłopców 2009/2010/2011 i młodsi 

10 200 metrów Dowolny dziewcząt i chłopców 2004 i starsi 2005/2006/2007/2008 

 

VIII. Nagrody 

 

• Trójka najlepszych zawodników w każdej konkurencji otrzyma medale i dyplomy 

zgodnie z zajętymi miejscami z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz kategorie 

wiekowe. 

 

• Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik wyłonieni na podstawie punktacji z 

dwóch najlepszych startów otrzymają pamiątkowe statuetki. 

 

IX. Informacje techniczne 

 

• Zawody zostaną rozegrane seriami na czas 

• Pomiar czasów elektroniczny 

• Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów w seriach od 

najwolniejszej do najszybszej 

• Basen 25 m , 8 torów 

• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

organizatorem 

• Dekoracje za poszczególne konkurencje będą przeprowadzane w trakcie zawodów 



Rzeczy wartościowe opiekunowie i zawodnicy zobowiązani są zabezpieczyć we własnym 

zakresie, należy również pamiętać o prawidłowym zamknięciu szafek. 

 


