
REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH GRAND PRIX  

WOJEWÓDZTW ZACHODNIOPOMORSKIEGO I LUBUSKIEGO  

Edycja I 
1. Terminy i miejsca zawodów:  

Basen przy ul. Głowackiego w Koszalinie 04.11.2021   

 

2. Organizator:   

- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Koszalinie   

- MKS „ZNICZ” Koszalin   

- Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie   

- Zachodniopomorski Okręgowy Związek Pływacki   

3. Przepisy techniczne   

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZP z automatycznym pomiarem   

czasu. 

 

4. Zasady uczestnictwa   

W zawodach startują zawodnicy urodzeni w latach 2007 – 2010 z klubów woj.   

Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. W każdej edycji zawodnik ma prawo startu   

w dwóch konkurencjach indywidualnych. Każdy rocznik punktowany jest odrębnie.   

 

5. Programy zawodów   

9:00 rozgrzewka dziewczęta   

9:30 rozgrzewka chłopcy 

10:00 rozpoczęcie zawodów   
 

50 m. st.mot.   

100 m. st. grzb.   

50 m. st. klas.   

100 m. st. dow.   

100m. st. zm.    

 

6. Nagrody   

Podczas każdej edycji za poszczególne konkurencje zostaną wręczone medale i dyplomy za 

miejsca 1-3. Pływacy z każdej kategorii wiekowej klasyfikowani będą oddzielnie.  

Podczas zawodów finałowych wręczone zostaną nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych 

dziewcząt i chłopców w każdym stylu pływackim: motylkowym, grzbietowym, klasycznym, 



dowolnym i zmiennym. O kolejności decyduje suma punktów wielobojowych za dwa 

najlepsze wyniki uzyskane w całym cyklu imprezy. W przypadku równej ilości zsumowanych 

punktów preferuje się zawodnika, który uzyskał większą ilość punktów za jeden start. 

Klasyfikacja końcowa będzie prowadzona w każdym roczniku osobno. O nagrody rzeczowe 

walczą zawodnicy, którzy są uczestnikami co najmniej 3 edycji imprezy.  
  

7. Zgłoszenia   

 

Zgłoszenia do zawodów wyłącznie w Systemie SEL, do dnia 02.11.2021 do godz.   

20:00. Po opublikowaniu list zgłoszonych zawodników zmiany nie będą możliwe.   

 

8. Koszty   

Opłata startowa wynosi 40 zł od zawodnika, łącznie z gospodarzem każdej edycji   

imprezy.  Kwota 15 zł z każdego zgłoszenia, przeznaczona jest na zakup nagród rzeczowych 

dla najlepszych zawodników Grand Prix.  

 

9. Rezerwacja wyżywienia:   
  

Istnieje możliwość rezerwacji obiadów na basenie. Zainteresowanych prosimy   

o kontakt: tel. 608200516 Red Bistro.   

  

 


