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Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży 

XI Memoriał Stanisława Uby 
Lębork, 7 marca 2020 roku 

1. Organizatorzy: 

 Urząd Miasta w Lęborku; 

 Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku; 

 UKS Jedynka SOLEX Lębork. 

2. Termin: 7 marca 2020 roku; 

3. Miejsce:  Pływalnia Miejska RAFA; ul. Olimpijczyków 31; 84-300 Lębork. 

4. Dane techniczne pływalni: 

a. długość: 25 m; 

b. ilość torów: 6; 

c. temperatura wody: 25C; 

d. elektroniczny pomiar czasu. 

5. Uczestnictwo: W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy: 

a.  9 – letni z klubów posiadających aktualną licencję Polskiego Związku Pływackiego, 

b. 10-15 letni mający status aktywny w SEL, 

c. zawodnicy zagraniczni zrzeszeni w Związkach Narodowych Federacji, 

d. zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych, 

e. zawody będą rozgrywane w siedmiu kategoriach wiekowych: 

 rocznik 2011; 

 rocznik 2010; 

 rocznik 2009; 

 rocznik 2008; 

 rocznik 2007; 

 rocznik 2006; 

 rocznik 2005. 

6. Nagrody: 

a. medale za pierwsze trzy miejsca (I – III); 

b. puchary dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki za najwartościowszy wynik 

wg tabeli wielobojowej FINA w siedmiu kategoriach wiekowych; w przypadku równej ilości 

punktów brana pod uwagę będzie wartość punktowa drugiego startu. 

7. Zgłoszenia do zawodów : 

a. Zgłoszenie zawodników rocznika 2010 i starszych odbywa się poprzez system SEL 

b. Zgłoszenie zawodników z roczników 2011 wykonane w pliku lxf należy na adres e-mail: 

zawodyPOZP@gmail.com (zaproszenie do pobrania ze strony: www.megatiming.pl) 

c. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zobowiązaniem się klubu do opłat finansowych 

związanych z udziałem w zawodach. Zgłoszenie musi posiadać zapis o ważności badań 

lekarskich zawodników. 

d. Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 marca 2020 roku do godz. 2400. Organizator zastrzega 

sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeń przed terminem. Informacja o zamknięciu listy ukaże 

się na stronach uks2morena.pl, www.megatiming.pl, www.uks1solex.pl. 

8. Zasady finansowania:  

Koszty organizacyjne pokrywa organizator;  

Koszty uczestnictwa pokrywają kluby: opłata startowa – 30 zł za zawodnika. 

Opłaty przyjmowane będą w biurze zawodów, forma płatności – wyłącznie gotówka. 

9. Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 7 marca 2020 roku na Pływalni Rafa 

o godz. 815 - rocznik 2011, 2010, 2009; 

o godz. 1400 - rocznik 2008, 2007, 2006, 2005. 

Na odprawie przyjmowane będą opłaty związane z zawodami. 

10. Sprawy różne: W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów wraz z Sędzią 

Głównym. Naczelnikiem zawodów jest Ewa Gromulska. 

http://www.megatiming.pl/
http://www.uks1solex.pl/


 

Program zawodów: Sobota, 7 marca 2020 r. 

815 odprawa techniczna – pływalnia RAFA 

830 rozgrzewka 2011 

845 rozgrzewka 2010, 2009  

900 otwarcie zawodów (I blok) 

910 I blok zawodów 

 

 50 m st. motylkowym K/M (2009) 

 50 m st. dowolnym K/M (2011) 

 50 m st. dowolnym K/M (2010, 2009) 

 50 m st. grzbietowym K/M (2011) 

 50 m st. grzbietowym K/M (2010, 2009) 

 50 m st. klasycznym K/M (2011) 

 50 m st. klasycznym K/M (2010, 2009) 

 100 m st. zmiennym K/M (2009) 

 

 

1400 odprawa techniczna – pływalnia RAFA 

1415 rozgrzewka 2008, 2007, 2006, 2005 

1445 otwarcie zawodów (II blok) 
1500 II blok zawodów  

 

 100 m st. motylkowym K/M  

 100 m st. dowolnym K/M  

 100 m st. grzbietowym K/M  

 100 m st. klasycznym K/M  

 100 m st. zmiennym K/M  

 

 

Zapraszamy do Lęborka! 

Prezes: Stanisław Renusz 

Trener: Dariusz Gromulski 


