
MIKOŁAJKOWE 

ZAWODY 

PŁYWACKIE 
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK 

CEL ZAWODÓW 
- popularyzacja pływania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

03.12.2022r. /sobota/ - rozgrzewka: 9:30; oficjalne otwarcie: 10:00 

Pływalnia Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Pułtusku 

ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3  06 -100 Pułtusk 

tel.: (23) 692-81-29 (Pływalnia) lub  (23) 692-02-67 (sekretariat MOSiR) 

          www.mosir.pultusk.pl 
 

II. ORGANIZATORZY 
 

                           Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku,  

Uczniowski Klub Sportowy „Posejdon”, 

Szkoła Pływania  „Delfin”,  Szkoła Pływania „Rekinek” 
 

III. UCZESTNICTWO 
 

W zawodach mają prawo startu dzieci szkół podstawowych. 
 

IV. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 
 

Zgłoszenia zawodników do startu przyjmowane będą wyłącznie do dnia 29 listopada 2022r. 

Zgłoszenie do zawodów należy pobrać ze strony MOSiR: www.mosir.pultusk.pl 

i przesłać  na adres: e-mail: plywalnia@mosir-pultusk.eu lub dostarczyć osobiście do kasy Pływalni. 
 

UWAGA! Dopuszcza się start maksymalnie w trzech stylach. 

Wszystkie starty zgłaszamy na jednej karcie zgłoszeniowej. 
 

 

V. PROGRAM ZAWODÓW 
 

Otwarcie zawodów w dniu 03 grudnia 2022r 
 

VI. PRZEPISY TECHNICZNE 
 

- Zawody przeprowadzone będą seriami na czas.  

- Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych. 

- Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów; temperatura wody: 27 stopni C. 

- Pomiar czasu: ręczny. 

- Głębokość wody - 180 - 135 cm 
 

VII. NAGRODY 
 

Fundatorzy nagród: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku; Uczniowski Klub Sportowy „Posejdon” 

Szkoła Pływania „Delfin” Szkoła Pływania „Rekinek” 
 

Medale i dyplomy za miejsca I – III w danym stylu, na danym dystansie, w kat. 

wiekowej - medale i dyplomy z podziałem na dziewczęta i chłopców 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

W sprawach spornych decyzje w dniu zawodów podejmuje Sędzia Główny Zawodów. 

 

 
 

http://www.mosir.pultusk.pl/
http://www.mosir.pultusk.pl/
mailto:plywalnia@mosir-pultusk.eu


 

Style, dystanse 
 

Lp. Konkurencja 
Kategoria 

wiekowa 

1. 
PIERWSZY KROK 

25 m stylem dowolnym 

dz. i chł. 
2015 i młodsi 

2. 

25 m stylem dowolnym     dz. i chł. 
2014 

 
25 m stylem klasycznym dz. i chł. 

25 m stylem grzbietowym dz. i chł. 

3. 

25 m stylem dowolnym dz. i chł. 
2013 

 

 

25 m stylem klasycznym dz. i chł. 

25 m stylem grzbietowym dz. i chł. 

25 m stylem motylkowym dz. i chł. 

4. 

25 m stylem dowolnym dz. i chł. 

2012 

 

25 m stylem klasycznym dz. i chł. 

25 m stylem grzbietowym dz. i chł. 

25 m stylem motylkowym dz. i chł. 

5. 

50 m stylem dowolnym dz. i chł. 

2011 

 

50 m stylem klasycznym dz. i chł. 

50 m stylem grzbietowym dz. i chł. 

25 m stylem motylkowym dz. i chł. 

6. 

50 m stylem dowolnym dz. i chł. 

2010 

 

50 m stylem klasycznym dz. i chł. 

50 m stylem grzbietowym dz. i chł. 

25 m stylem motylkowym dz. i chł. 

7. 

50 m stylem dowolnym dz. i chł. 

2009 

 

50 m stylem klasycznym dz. i chł. 

50 m stylem grzbietowym dz. i chł. 

50 m stylem motylkowym dz. i chł. 

8. 

50 m stylem dowolnym dz. i chł. 

2008 i 2007 

 

50 m stylem klasycznym dz. i chł. 

50 m stylem grzbietowym dz. i chł. 

50 m stylem motylkowym dz. i chł. 

 
kolejność startów: 
(wszystkie roczniki) dziewczynki i chłopcy, 

 

styl dowolny, styl klasyczny, styl grzbietowy, styl motylkowy 

Dekoracje najlepszych zawodniczek i zawodników! 


