
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY                                   

MIKOŁAJKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH 

 

1. Cel imprezy sportowej: 

• popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży 

• integracja szkół powiatu mławskiego 

• promocja miasta i pływalni 

2. Organizator: 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie 

3. Termin i miejsce zawodów: 

• 6 grudnia 2022 (wtorek) 

• Pływalnia w Mławie przy ul. Kopernika 38 

• Długość pływalni 25 m , 6 torów, temperatura wody 27oC 

• Pomiar czasu ręczny 

4. Uczestnictwo: 

• W zawodach mogą uczestniczyć  uczniowie ze szkół podstawowych 

powiatu mławskiego urodzeni w latach: 2015 i młodsi, 2014, 2013, 

2012, 2011, 2010, 2009-2008 

5. Program zawodów: 

Rozpływanie od godz. 8:00 do 8:45 

Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00 

Rocznik  2015 i młodsi 

1. 25 m stylem dowolnym dziewcząt 

2. 25 m stylem dowolnym chłopców 

3. 25 m stylem grzbietowym dziewcząt 

4. 25 m stylem grzbietowym chłopców 

Rocznik  2014 

1. 25 m stylem dowolnym dziewcząt 

2. 25 m stylem dowolnym chłopców 

3. 25 m stylem grzbietowym dziewcząt 

4. 25 m stylem grzbietowym chłopców 

 

  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Mławie 

ul. Kopernika 38 Tel. 23 655 15 71 

www.mosir.mlawa.pl 

http://www.mosir.mlawa.pl/


Rocznik  2013 

1. 25 m stylem dowolnym dziewcząt 

2. 25 m stylem dowolnym chłopców 

3. 25 m stylem grzbietowym dziewcząt 

4. 25 m stylem grzbietowym chłopców 

Rocznik  2012 

1. 25 m stylem dowolnym dziewcząt 

2. 25 m stylem dowolnym chłopców 

3. 25 m stylem grzbietowym dziewcząt 

4. 25 m stylem grzbietowym chłopców 

5. 25 stylem klastycznym dziewcząt 

6. 25 stylem klasycznym chłopców 

Rocznik  2011 

1. 25 m stylem dowolnym dziewcząt 

2. 25 m stylem dowolnym chłopców 

3. 25 m stylem grzbietowym dziewcząt 

4. 25 m stylem grzbietowym chłopców 

5. 25 stylem klastycznym dziewcząt 

6. 25 stylem klasycznym chłopców 

Rocznik  2010 

1. 50 m stylem dowolnym dziewcząt 

2. 50 m stylem dowolnym chłopców 

3. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt 

4. 50 m stylem grzbietowym chłopców 

5. 50 stylem klastycznym dziewcząt 

6. 50 stylem klasycznym chłopców 

Rocznik  2009-2008 

1. 50 m stylem dowolnym dziewcząt 

2. 50 m stylem dowolnym chłopców 

3. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt 

4. 50 m stylem grzbietowym chłopców 

5. 50 stylem klastycznym dziewcząt 

6. 50 stylem klasycznym chłopców 



Sztafeta mieszana rocznik 2015 i młodsi do 2013 

1. 4x 25 m stylem dowolnym 

Sztafeta mieszana rocznik 2012 – 2011 

1. 4x 25 m stylem dowolnym 

Sztafeta mieszana rocznik 2010-2008 

1. 4x 25 m stylem dowolnym 

 

6. Zgłoszenia zawodów: 

• Każdy zawodnik z danego rocznika może wystartować w dwóch 

konkurencjach 

• Zapisy na zawody do 02.12.2022 (piątek)  r. przez opiekunów 

(wychowawców) szkół. 

• Zgłoszenia można dokonać poprzez wiadomość mail: 

mosir@mosir.mlawa.pl , telefonicznie pod nr Tel. 602179874               

bądź osobiście w sekretariacie MOSIR. 

• Zgłoszenia dokonujemy poprzez podanie imienia i nazwiska 

dziecka, rok urodzenia, nazwa szkoły, opiekun (wychowawca). 

 

7. Nagrody 

• Dla pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji                         

i kategorii wiekowej zostaną wręczone: medale i dyplomy. 

• Dla zawodników od miejsca I do VI : dyplomy 

• Dla każdego uczestnika zawodów – upominek 

• Dla szkoły z której wystartuje największa ilość zawodników – 

puchar. 

 

 


