
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

I GRAND PRIX SZCZECINA KLAS 4 i 5 

 

1.Termin: 16.10.2018r. (wtorek) 

Rozgrzewka godz. 10:30 

Rozpoczęcie zawodów godz. 11:00 

2. Miejsce: basen Floating Arena 

 basen 25m, 10 torów, pomiar elektroniczny 

3. Organizator: Miejski Klub Pływacki w Szczecinie 

4. Trener odpowiedzialny: Ryszard Kowalczyk 602380984 

5.Uczestnictwo: W zawodach startują zawodniczki i zawodnicy klasy IV i V szkół podstawowych. Każdy 
zawodnik może wystartować w konkurencji obowiązkowej i jednej dodatkowej . Prowadzona będzie osobna 
klasyfikacja dla obu roczników w klasie V oraz dla obu roczników w klasie IV. 

6. Program: 

1. 100m stylem dowolnym K(klasy V – podział na roczniki) – konkurencja obowiązkowa 

2. 100m stylem dowolnym M (klasy V – podział na roczniki) – konkurencja obowiązkowa 

3. 100m stylem dowolnym K(klasy IV – podział na roczniki) – konkurencja obowiązkowa 

4. 100m stylem dowolnym M (klasy IV – podział na roczniki) – konkurencja obowiązkowa 

5. 50m stylem klasycznym K (klasy V – podział na roczniki) 

6. 50m stylem klasycznym M (klasy V – podział na roczniki) 

7. 50m stylem klasycznym K (klasy IV – podział na roczniki) 

8. 50m stylem klasycznym M (klasy IV – podział na roczniki) 

9. 50m stylem grzbietowym K (klasy V – podział na roczniki) 

10. 50m stylem grzbietowym M (klasy V – podział na roczniki) 

11. 50m stylem grzbietowym K (klasy IV – podział na roczniki) 

12. 50m stylem grzbietowym M (klasa IV – podział na roczniki) 

 

7. Nagrody : Medale za miejsca 1-3 i dyplomy za 1 – 10 w konkurencji obowiązkowej. W konkurencjach 
dodatkowych medale za miejsca 1-3 i dyplomy za miejsca 1-6. 

      

 



              

8. Przepisy: zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZP  

Zgłoszenia w programie Splash należy przesłać na adres: bojard@poczta.onet.pl do dnia 12.10.2018r. 

 

Do punktacji Grand Prix liczone będą punkty ze startu obowiązkowego dla wszystkich zawodników według 

zasady: 

1msc - 50pkt 

2msc - 49pkt 

3msc - 48pkt itd. 

Po wszystkich cyklach Grand Prix najsłabszy wynik każdego zawodnika zostanie odrzucony, a klasyfikacja 

końcowa liczona będzie z najlepszych 6 startów. W przypadku gdyby dwóch lub więcej zawodników 

uzyskało tę samą ilość punktów, o miejscu na podium decyduje ilość zdobytych wyższych miejsc. 


