
 

 

 
 

PŁYWANIE 
 

CEL: Wyłonienie najlepszych zawodników XIX Światowych Letnich Igrzysk 
Polonijnych oraz popularyzacja pływania w środowiskach polonijnych. 
 
MIEJSCE: Akademickie Centrum Sportowe AMW Gdynia - ul. Śmidowicza 69 Gdynia. 
 
TERMIN: 31 lipca - 1 sierpnia 2019 r. 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 
 

 grupa I  K do 12 lat 
 grupa II K od 13 do 16 lat 
 grupa III K od 17 do 20 lat 
 grupa IV K od 21 do 35 lat 
 grupa V K od 36 do 45 lat 
 grupa VI K od 46 do 55 lat 
 grupa VII K od 56 do 65 lat 
 grupa VIII K od 66 do 70 lat 
 grupa IX K od 71 lat i powyżej  
 grupa I  M do 12 lat 

 grupa II M od 13 do 16 lat 
 grupa III M od 17 do 20 lat 
 grupa IV M od 21 do 35 lat 
 grupa V M od 36 do 45 lat 
 grupa VI M od 46 do 55 lat 
 grupa VII M od 56 do 65 lat 
 grupa VIII M od 66 do 70 lat 

 grupa IX M od 71 lat i powyżej 

O przynależności do danej grupy decyduje rok urodzenia. Podstawą rozegrania 
konkurencji jest udział co najmniej pięciu osób w danej grupie wiekowej lub pięciu 
sztafet. W przypadku braku wymaganej ilości startujących kategorie będą łączone. 
Ostateczny przydział do danej grupy podejmie Koordynator Dyscypliny w 
porozumieniu Sędzią Głównym. 
 
SYSTEM PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 
 
1. Zawodnicy w kategoriach: do lat 12 oraz 56 + startują wyłącznie na dystansach 

50 m. 
2. Sztafety rozgrywane będą w kategorii OPEN. 
 
WAŻNE INFORMACJE: 
 
1. Zawody zostaną rozegrane seriami na czas. 
2. Pływalnia: długość: 25 metrów; temperatura wody: 27oC; ilość torów: 8; pomiar 

czasu: elektroniczny. 
3. W dniu poprzedzającym zawody (30.07.2019 r.) zostanie udostępniona pływalnia 

w godzinach 1600 – 1800 dla zawodników biorących udział w zawodach. 
4. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach 800 – 1500 (na basenie). 
 
 



 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:  
 

1. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne oraz skład sędziowski. 
2. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku 

Pływackiego   oraz FINA. 
3. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi 

Zawodów /Sędziemu Głównemu.  
4. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju. 
5. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.  
6. Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki. 
7. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów 

medialnych przez Organizatora.   
8. W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego 

kontaktu  jest koordynator pływania – p. Olek Steciuk, e-mail: 
o.steciuk@amw.gdynia.pl  

9. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad 
określanych          przez Organizatora. 

 
      /-/ ORGANIZATOR 

 
 

HARMONOGRAM* 
 
Rozgrzewka od godziny:  08:30 - 09.20;  zawody godzina 9:30  

 

  31.07.2019 r (środa)   

KOBIETY KATEGORIE 
 

MĘŻCZYŹNI KATEGORIE 

1. 50 m stylem dowolnym A,B,C,D,E,F,G,H,I 

  

2. 50 m stylem dowolnym A,B,C,D,E,F,G,H,I 

3. 100 m stylem klasycznym  B,C,D,E,F 4. 100 m stylem klasycznym B,C,D,E,F 

5. 50 m stylem motylkowym A,B,C,D,E,F,G,H,I 6. 50 m stylem motylkowym A,B,C,D,E,F,G,H,I 

7. 100 m stylem grzbietowym B,C,D,E,F 8. 100 m stylem grzbietowym B,C,D,E,F 

9. 4 x 50 m stylem dowolnym OPEN 10. 4 x 50 m stylem dowolnym OPEN 

       01.08.2019 r (czwartek)   

KOBIETY KATEGORIE 
 

MĘŻCZYŹNI KATEGORIE 

11. 50 m stylem klasycznym A,B,C,D,E,F,G,H,I 
 

12. 50 m stylem klasycznym A,B,C,D,E,F,G,H,I 

13. 100 m stylem dowolnym B,C,D,E,F 
 

14. 100 m stylem dowolnym B,C,D,E,F 

15. 50 m stylem grzbietowym A,B,C,D,E,F,G,H,I 
 

16. 50 m stylem grzbietowym A,B,C,D,E,F,G,H,I 

17. 4 x 50 m stylem zmiennym OPEN   18. 4 x 50 m stylem zmiennym OPEN 

 
 
* Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie zawodów.   
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