
 

 

V MIĘDZYNARODOWY MITYNG PŁYWACKI  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ  

IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI I M.ST. WARSZAWY 

 

1. CEL  IMPREZY: 

∙ nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych przez sport. 

∙ rywalizacja zawsze stoi na wysokim poziomie umiejętności techniki pływania, odbywa się w przyjaznej atmosferze.  

∙ brak ograniczeń dla uczestniczących zawodników daje satysfakcję i szansę na sportowe spotkanie dzieci i młodzieży 

niesłyszącej polsko-zagranicznej.  

∙ zawody pływackie są doskonałą okazją pokazania dzieci i młodzieży niesłyszącej jak można korzystać z wolnego czasu 

i powinno spędzać się aktywny tryb życia.  

∙ przedsięwzięcie ma na celu upowszechnianie sportu masowego poprzez organizację współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży niesłyszącej, propagowanie pływania oraz integrację z partnerami zza granicy.  

∙ ważnym celem, które stawiamy przy realizacji zadania jest także kształtowanie podstaw „zdrowej rywalizacji” oraz 

popularyzacja rekreacyjnych form ruchowych.  

∙ uczestnikami zawodów będą dzieci, młodzież niesłysząca polska i zagraniczna. 

2. ORGANIZATOR: 

∙ Polski Związek Sportu Niesłyszących. 

3. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

∙ Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych „IG-WARSZAWA”. 

∙ Instytut Głuchoniemych im. J.Falkowskiego w Warszawie. 

4. DATA IMPREZY: 

∙ 14-16 kwietnia 2023r. 

5. LICZBA UCZESTNIKÓW: 

∙ max 80 uczestników. 

6. MIEJSCE ZAWODÓW / DANE TECHNICZNE: 

∙ Pływalnia OSiR CRS-Bielany ul. Lindego 20 w Warszawie. 

∙ Długość basenu 25m (wymiary: 25m x 12,5m) 

∙ Liczba torów: 6. 

∙ Temperatura wody: 26C - 28C. 

∙ Temperatura powietrza: 25C - 29C. 

7. NOCLEG i WYŻYWIENIE: 

∙ Hostel Helvetia ul. Sewerynów 7 w Warszawie 

8. UCZESTNICTWO / KATEGORIE: 
∙ Każdy klub lub szkoła ma prawo zgłosić 12 zawodników + 3 opiekunów lub trenerów. 

∙ Prawo startu w zawodach mają zawodnicy zgłoszeni przez klub lub szkoły, do dnia 31 marca 2023r, posiadający aktualne 

badania lekarsko – sportowe oraz legitymację szkolną. 

∙ Zawody będą przeprowadzone seriami na czas w trzech kategoriach wiekowych (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn). 

∙ Serie zostaną ustalone według zgłoszonych czasów. Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP i FINA. 



 
∙ Każdy zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach indywidualnych danego dnia i sztafecie. 

∙ Sztafety mieszane 4x25m 2+2 (dziewczyny i chłopcy – styl dowolny i styl mieszany  do 2013r (tylko kategoria wiekowa A). 

∙ Sztafety mieszane 4x50m - 2+2 (dziewczyny i chłopcy – styl zmienny i styl dowolny). 

∙ Zgłoszenia prosimy kierować na adresy podane w formie elektronicznej mailem. 

∙ Podział na kategorie wiekowe zawodników: 

 Kategoria wiekowa A (młodsi do 2013). 

 Kategoria wiekowa B (ur. 2012 - 2010). 

 Kategoria wiekowa C (ur. 2009 - 2007). 

9. SPRAWY FINANSOWE: 

∙ koszty organizacyjne związane z organizacją imprezy pokrywa organizator WKSMN „IG-WARSZAWA” 

tj. :zakwaterowaniem, wyżywieniem, napojami, wynajmem pływalni, obsługą sędziowską, obsługą techniczną, obsługą 

medyczną, obsługą wolontariatu oraz z ubezpieczeniem imprezy. UWAGA! Jeśli przed rozpoczęciem zawodów i po tym 

terminie własne koszty uczestnictwa zawodników i niezbędnych osób towarzyszących (koszty zakwaterowania 

i wyżywienia) pokrywa klub!! 

10. NAGRODY: 

∙ Puchary dla trzech najlepszych drużyn + dyplomy. 

∙ Miejsca od 1 – 3 – medale i miejsce 1-3 dyplomy. 

∙ Puchary dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdej kategorii wiekowej. 
11. UWAGI KOŃCOWE 

∙ Zgłoszenie imiennie należy wysłać w terminie do 31 marca  2023r na adres igwarszawasport@gmail.com  

∙ Proszę o dokładne podanie ilości osób oraz kiedy i czym przybywacie. 

∙ Liczba zgłoszeń jest ograniczona!!! 

∙ Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy. 

∙ Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, zastawione lub skradzione. 

∙ Komisję sędziowską powołuje organizator. 

∙ Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów, w sprawach nieokreślonym 

regulaminem oraz innymi przepisami decyzje podejmuje wg kompetencji – dyrektor zawodów lub sędzia główny. 

∙ Odprawa techniczna w piątek 14.04.2023 roku o godz. 20:00 w pokoju nauczycielskim Instytutu Głuchoniemych  

Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie.. Bezwzględna obecność obowiązkowa. 

∙ Jeśli są Państwa / kluby są zainteresowani zawodami pływackimi, i są w stanie skorzystać z nich zachowując reżim 

sanitarny i wszystkie zasady bezpieczeństwa wynikające z epidemii COVID-19 bardzo proszę o przesłanie zgłoszenia 

imiennego na adres igwarszawasport@gmail.com do 31 marca 2023r. 
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V MIĘDZYNARODOWY MITYNG PŁYWACKI  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ  

PROGRAM ZAWODÓW 

I DZIEŃ – 15.04.2023 
08:30 - 09:00 – rozgrzewka 

09:00 - 09:05 – ceremonia otwarcia mityngu  

09:05–13:00 – zawody pływackie – I blok 

13:00 – zakończenie  

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

1. 100 m st. klasycznym  2. 100 m st. klasycznym  

3. 50 m st. dowolnym  4. 50 m st. dowolnym  

5. 25m st. dowolnym (kat.wiek: A) 6. 25m st. dowolnym (kat.wiek: A) 

7. 100 m st. zmiennym 8. 100 m st. zmiennym 

9. 25 m st. klasycznym (kat.wiek: A) 10. 25 m st. klasycznym (kat.wiek: A) 

11. 100 m st. motylkowym 12. 100 m st. motylkowym 

13. 50 m st. grzbietowym 14. 50 m st. grzbietowym 

15. 4x25 m st. dowolnym (kat A ) 

16. 4x50 m st. dowolnym 

Dekoracja medalowa 

II DZIEŃ – 16.04.2023 
08:30 – 09:00 – rozgrzewka  

08:30 – 12:45 – zawody pływackie – II blok 

12:45 – 13:00 – ceremonia zamknięcia mityngu  

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

17. 100 m st. grzbietowym  18. 100 m st. grzbietowym  

19. 50 m st. klasycznym 20. 50 m st. klasycznym 

21. 25 m st. grzbietowym (kat wiek: A) 22. 25 m st. grzbietowym (kat wiek: A) 

23. 50 m st. motylkowym 24. 50 m st. motylkowym 

25. 25 m st. motylkowym (kat.wiek: A) 26. 25 m st. motylkowym (kat.wiek: A) 

27. 100m st. dowolnym 28. 100 m st. dowolnym 

29. 4x25m st. zmiennym (kat.A ) 

30. 4 x 50 m st. zmiennym 

Dekoracja medalowa / Ceremonia zamknięcia Mityngu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJE O PODRÓZY 

LICZBA OSÓB  

OSOBA KONTAKTOWA  

ADRES MAILOWY  

PRZYJAZD 

DO LOTNISKA W WARSZAWIE: LOTNISKO CHOPINA LUB LOTNISKO MODLIN** 

DATA GODZINA LINIA LOTNICZA NUMER LOTU 

    

AUTOKAR LUB POCIĄG**  

DATA GODZINA 

  

WYJAZD 

Z LOTNISKA W WARSZAWIE: LOTNISKO CHOPINA LUB LOTNISKO MODLIN** 

DATA GODZINA LINIA LOTNICZA NUMER LOTU 

    

AUTOKAR LUB POCIĄG**  

DATA GODZINA 

  

 
 
 
 
 
 

**Niepotrzebnie skreślić 
 
 
 

  

Klub/Szkoła: ..................................................... 
 
………………………………………………………………………. 
 
Kraj: .............................................................. 
 
Adres: ........................................................... 
 
Kod pocztowy: .....................  
 
Miasto: .............................................................  



 

 
III MIĘDZYNARODOWY MITYNG PŁYWACKI DLA DZIECI MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ 

W DNIACH 14-16 MARCA 2023 W WARSZAWIE 

 
(Nazwa klubu /szkoła )___________________________________________________ 

 

Lp. NAZWISKO IMIĘ 
DATA 

URODZENI
A 

KONKURE
NCJE 

15.04.2023 
CZAS 

KONKURE
NCJE 

16.04.2023 
CZAS 

1    

    

    

    

2    

    

    

    

3    

    

    

    

4    

    

    

    

5    

    

    

    

6    

    

    

    

7    

    

    

    

8    

    

    

    

9    

    

    

    

10    

    

    

    

11 
 

   Trener / opiekun** 

12 
 

   Trener / opiekun** 

Termin ostateczny zgłoszenia do dnia 31 MARCA 2023 i zgłoszenia klubu muszą przesłać e-mailem na adres: 
igwarszawasport@gmail.com,  
 
 
 

(Miejsce i data)    ( stempel)    (Podpis) 


