
MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE  

 

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

06.12.2022 PŁYWALNIA DELFIN w Chodzieży 

Organizator zawodów: MOSiR Chodzież, UKS PRZYGODA Chodzież. 

Wspierają nas: Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Profesor Zabawka 

2. Cel imprezy : 

Celem imprezy jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, oraz 

integracja rodzinna i społeczna. 

 

3. UCZESTNICTWO: 

W zawodach biorą udział dzieci przedszkolne, ze szkół podstawowych i ich rodzice. 

Grupa (K - M) Rocznik  Styl 

A  2016 i młodsi 12,5m dowolny (makaron, deska…)  

B 2015 25 dowolny  

C 2014 25 dowolny, 25 grzbietowy 

D 2013 25 dowolny, 25 grzbietowy 

E 2012 25 dowolny, 25 klasyczny 

F 2011 50 dowolny, 50 klasyczny 

G 2010 50 dowolny, 50 klasyczny 

H 2009 50 dowolny, 25 motylkowy 

I 2008 50 dowolny, 25 motylkowy  

 

Sztafeta rodzinna:  

Grupa 1 – rodzic + dziecko do 2013  

Grupa 2 – rodzic + dziecko 2010 -2012 

Grupa 3 – rodzic + dziecko 2008 – 2009 

Dystans 2x 25 m. 

Dziecko zaczyna start jako pierwsze. 

Rodzic może brać udział tylko w jednej sztafecie. 

4. WARUNKI TECHNICZNE:  

Basen 25 metrów, 6 torów, pomiar czasu ręczny. 

5. PROGRAM ZAWODÓW: 

Rozgrzewka godzina 17:10 – 17:25, rozpoczęcie zawodów 17:30, dekoracje po skończonych 

konkurencjach.  



Sztafety rodzinne zostaną rozegrane jako pierwsze, następnie konkurencje indywidualne kolejno od 

najmłodszych grup do najstarszych w każdym stylu. Najpierw styl dowolny, następnie grzbietowy, 

klasyczny a na końcu motylkowy.  

6. NAGRODY: 

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

Medale za pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji.  

Puchary za pierwsze trzy miejsca w sztafetach rodzinnych.  

Słodka niespodzianka dla każdego uczestnika.  

7. OPŁATA STARTOWA:  

Opłata startowa wynosi 10zł od zawodnika. Opłatę należy uiścić w biurze zawodów do dnia 6.12.2022 

do godz. 17:00 

 

8. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia w kasie MOSiR lub na maila biuro.sport@mosir-chodziez.pl  do 4.12.2022. Po tym terminie 

nie ma możliwości wycofania zgłoszeń, a zgłaszających obowiązuje dokonanie opłaty startowej.  

Należy podać:  IMIE, NAZWISKO, ROK URODZENIA, STYL 

 

 

 

* Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniu, dobrowolnie wyraża zgodę MOSiR Chodzież na 

opublikowanie wizerunku oraz osiągniętych wyników na stronie internetowej www oraz FB oraz 

innych mediach. 

mailto:biuro.sport@mosir-chodziez.pl

