
 

                                                                   

 

MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE 
 

5 grudnia 2019r. 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 

1. Cel. 
• popularyzacja i doskonalenie pływania wśród dzieci, młodzieży  
• upowszechnianie pływania jako sportu 

• propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego 

• promocja miasta i  pływalni w Mławie 
 

2. Organizator. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie 
 

3. Termin i miejsce. 
05 grudnia 2019 roku godzina 10:00  (rozgrzewka 9:30) 

Pływalnia w Mławie ul. Kopernika 38 

Ilość torów – 6 

Głębokość – 180-135cm 

Pomiar czasu – ręczny 
 

4. Uczestnictwo. 
W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie  Szkół Podstawowych z Powiatu 

Mławskiego. 
 

5. Zgłoszenia do zawodów. 
 Zgłoszenia do zawodów proszę przekazywać : 

• pod  nr tel.: 023 655-15-71, 023 655-54-90 

• na adres e-mail: akarpinski@mosir.mlawa.pl , mosir@mosir.mlawa.pl   
• osobiście  u specjalisty ds. sportu Andrzeja Karpińskiego do dnia 02.12.2019 roku. 

 

UWAGA: Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia. 

 

  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Mławie 

ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 

www.mosir.mlawa.pl 

mailto:akarpinski@mosir.mlawa.pl
mailto:mosir@mosir.mlawa.pl
http://www.mosir.mlawa.pl/


 

6. Konkurencje i kategorie wiekowe. 

 
 

KLASA I rocznik 2012 i młodsi 

25m stylem dowolnym  

25m stylem grzbietowym 

25m stylem  klasycznym 
 

KLASA II rocznik 2011 

25m stylem dowolnym  

25m stylem grzbietowym 

25m stylem  klasycznym 
 

KLASA III rocznik 2010 

25m stylem dowolnym  

25m stylem grzbietowym 

25m stylem  klasycznym 
 

KLASA IV rocznik 2009 

25m stylem motylkowym  

50m stylem klasycznym 

50m stylem grzbietowym 

50m stylem dowolnym  
 

KLASA V rocznik 2008 

25m stylem motylkowym  

50m stylem klasycznym 

50m stylem grzbietowym 

50m stylem dowolnym  

100m stylem dowolnym 
 

KLASA VI rocznik 2007 

25m stylem motylkowym  

50m stylem klasycznym 

50m stylem grzbietowym 

50m stylem dowolnym  

100m stylem dowolnym 
 

KLASA VII rocznik 2006 

25m stylem motylkowym  

50m stylem klasycznym 

50m stylem grzbietowym 

50m stylem dowolnym  

100m stylem dowolnym 
 

 

 

 



KLASA VIII rocznik 2005 

25m stylem motylkowym  

50m stylem klasycznym 

50m stylem grzbietowym 

50m stylem dowolnym  

           100m stylem dowolnym 
 

7. PROGRAM ZAWODÓW: 

 

DYSTANS 

 

STYL 

 

ROCZNIKI 
 

 

25 metrów 
dowolnym   

dziewcząt i chłopców 

 

2012,2011,2010, 

 

25 metrów 
motylowym  

dziewcząt i chłopców 

 

2009,2008,2007,2006,2005 

 

25 metrów 
grzbietowym 

dziewcząt i chłopców 

 

2012,2011,2010, 

 

50 metrów 
grzbietowym 

dziewcząt i chłopców 

 

2009,2008,2007,2006,2005 

 

25 metrów 
klasycznym 

dziewcząt i chłopców 

 

2012,2011,2010, 

 

50 metrów 
klasycznym 

dziewcząt i chłopców 

 

2009,2008,2007,2006,2005 

 

50 metrów 
dowolnym 

dziewcząt i chłopców 

 

2009,2008,2007,2006,2005 

 

100 metrów 
dowolnym 

dziewcząt i chłopców 

 

2008,2007,2006,2005 

 

8. Przepisy techniczno-organizacyjne. 
• zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas 

• każdy ma prawo startu w dwóch  konkurencjach indywidualnych  
 

9. Nagrody: 
• dla pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 

zostaną wręczone medale. 

• dla wszystkich uczestników słodkie upominki 

• po zakończeniu zawodów odbędzie się losowanie nagród 
 

10. UWAGI: 
• w sprawach spornych głos decydujący ma Sędzia Główny Zawodów 

• organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów 

 

 

 

     Sędzia Główny                                                                Organizator 
 


