
           
 
 

Komunikat organizacyjny  
Gwiazdkowe charytatywne zawody pływackie 

„Podaj łapę” 
 

I.  Cel zawodów: 
§ Popularyzacja sportu pływackiego oraz kształtowanie zasad 

współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży miasta Lubina.  
§ Zbiórka produktów dla schroniska dla zwierząt  w Legnicy. 

 
II.  Organizator: 

§ MKS Piranie Lubin 
§ Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie 
§ Projekt Społeczny HELP US 

 
III.  Miejsce i termin: 
Zawody odbędą się dnia 16.12.2017 r. na pływalni Centrum 7 przy ulicy 
Sybiraków 11 w Lubinie.  
Godzina rozpoczęcia zawodów: 

§ Rocznik 2005 i  młodsi, zapisy – od 11:15 do 11:45 start 12:00 
§ 2004 i starsi zapisy – od 13:15 do 13:45 start – 14:00 

 
IV.  Uczestnictwo: 
Warunkiem dopuszczenia do startu jest: 

§ legitymacja szkolna lub dokument potwierdzający datę urodzenia, 
§ dokonanie terminowego zgłoszenia, w dniu zawodów 16.12.2017r. 
§ podpisanie przez rodzica (opiekuna) zgody na udział w zawodach, 
§ ofiarowanie produktów dla zwierząt (np. mokra karma dla psów lub 

kotów, kojce, worki na śmieci, wszelkie środki czystości, proszki do 
prania, ręczniki itd.) zbiórka w miejscu zapisów 

 
V.  Zgłoszenia: 

§ Zgłoszenia dla rocznika 2005 i młodszych przyjmowane są w dniu  
         16.12.2017 r. w holu pływalni od godziny 11:15 do 11:45, 

§ Zgłoszenia dla rocznika 2004 i starszych przyjmowane są w dniu 
16.12.2017 r.  w holu pływalni od godziny 13:30. 

 



VI.  Konkurencje: 
§ Rocznik 2010 i młodsi, 2009, 2008 - 25m stylem dowolnym, 
§ Rocznik 2006 i 2007 - 50m stylem dowolnym, 
§ Rocznik 2005 i młodsi - 50m stylem  dowolnym i klasycznym 
§ Rocznik 2004, 2003, 2002 – 50m stylem dowolnym. 
§ Kategoria Open – 50m stylem motylkowym 

 
 
VII. Harmonogram konkurencji: 
 

Konkurencje 

Dziewczęta Chłopcy 

1. 25 stylem dowolnym rocznik 20010 
i młodsi 2. 25 stylem dowolnym rocznik 2010 

i młodsi 
3. 25 stylem dowolnym rocznik 2009 4. 25 stylem dowolnym rocznik 2009 

5. 25 stylem dowolnym rocznik 2008 6. 25 stylem dowolnym rocznik 2008 

7. 50 stylem dowolnym 2005 8. 50 stylem dowolnym 2005 

9. 50 stylem dowolnym rocznik 2007 i 2006 10. 50 stylem dowolnym rocznik 2007 i 2006 

11. 50 stylem klasycznym rocznik 2005 i młodsi 12. 50m stylem klasycznym rocznik 2005 i młodsi 

 
Dekoracja 
 

Konkurencje 

Dziewczęta Chłopcy 

13. 50m stylem dowolnym rocznik 2004 14. 50m stylem dowolnym rocznik 2004 

15. 50m stylem dowolnym rocznik 2003 16. 50m stylem dowolnym rocznik 2003 

17. 50m stylem dowolnym rocznik 2002 18. 50m stylem dowolnym rocznik 2002 

19. 50m stylem motylkowym OPEN 20. 50m stylem motylkowym OPEN 

 
Dekoracja 


