Komunikat Organizacyjny Ogólnopolskich Zawodów Pływackich
„Puchar Konrada Czerniaka” - II edycja
1. Cel imprezy:
Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży.
Lekcja poglądowa techniki pływania delfinem w wykonaniu V-ce Mistrza Świata i Mistrza
Europy Konrada Czerniaka.
2. Organizatorzy i Partnerzy:
Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Sportowa
Akademia Konrada Czerniaka, Lublin Miasto Inspiracji, MOSiR „Bystrzyca” Lublin oraz
Aqua Lublin
3. Termin i godzina:
Zawody odbędą się na pływalni Aqua Lublin w Lublinie w dniu 22 grudnia 2015
Godzina rozpoczęcia zawodów 10.30 ( rozgrzewka 9.45 ) - Pływalnia 25 m, 10 torów,
automatyczny pomiar czasu.
4. Uczestnictwo:
W zawodach mogą wystartować zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 2002, 2003, 2004
i 2005 i młodsi, posiadający licencje PZP i ważne badania lekarskie. Każda kategoria
wiekowa jest oceniana osobno.
5. Program zawodów:
1.2. 50 m. stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców
3.4. 50 m stylem motylkowym dziewcząt i chłopców
5.6. 50 m. stylem klasycznym dziewcząt i chłopców
7.8. 100 m. stylem dowolnym dziewcząt i chłopców
50 motylkowym w wykonaniu Mistrza - Konrada Czerniaka
Spotkanie z Mistrzem - możliwość otrzymania autografu, zrobienie zdjęcia.
Każdy zawodnik może startować maksymalnie w dwóch konkurencjach.
Głównym wyścigiem zawodów będzie dystans 50 m stylem motylkowym w poszczególnych
kategoriach wiekowych.

6. Nagrody:
Za pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych za dystans 50 motylkowym –
puchary i nagrody rzeczowe.
Za trzy pierwsze miejsca w pozostałych konkurencjach – dyplomy z autografem mistrza oraz
nagrody rzeczowe.
Za najlepszy wynik punktowy (aktualna punktacja FINA) ze wszystkich dystansów i w
poszczególnych kategoriach wiekowych puchary i nagrody rzeczowe.
Dodatkowo przewidziane są drobne upominki.
7. Zgłoszenia do zawodów:
Wyłącznie w edytorze zgłoszeń - należy wypełnić załączone zaproszenie i odesłać na adres
g.mazurek@mosir.krasnik.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2015r.
Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
8. Koszty organizacyjne ponosi:
Organizator nie pobiera opłat startowych. Kluby są zobowiązane jedynie do pokrycia we
własnym zakresie ewentualnych kosztów zakwaterowania, wyżywienia i kosztów dojazdu.

Zaprasza Konrad Czerniak

