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Międzynarodowe Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży 

VII Memoriał Stanisława Uby 

Lębork, 14 maja 2016 roku 

1. Organizatorzy: 

 Urząd Miasta w Lęborku; 

 Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku; 

 UKS Jedynka SOLEX Lębork. 

2. Termin: 14 maja 2016 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 uczestniczą zawodnicy klubów zarejestrowanych w Polskim Związku 

Pływackim, zawodnicy zagraniczni zrzeszeni w Związkach Narodowych Federacji. Zawodnik ma 

prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych. Zawody będą rozgrywane w sześciu 

kategoriach wiekowych: 

a. rocznik 2007 i młodsi 

b. rocznik 2006; 

c. rocznik 2005; 

d. rocznik 2004; 

e. rocznik 2003; 

f. rocznik 2002 i starsi; 

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 sześciu kategoriach wiekowych; w przypadku równej ilości 

punktów brana pod uwagę będzie wartość punktowa drugiego startu. 

7. Zgłoszenia do zawodów powinno być wykonane w programie Entry Editor (zaproszenie Splash 

na stronie www.jaroch.skc.com.pl). Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
7 maja 2016 r. na adres e-mail: jchroscielewski@op.pl 

8. Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia: 

Istnieje możliwość rezerwacji wyżywienia w kawiarni na pływalni i zakwaterowania w Motelu „Tina” 

(150 m od pływalni). Cena noclegu: 60 zł. Cena wyżywienia: śniadanie – 20 zł, obiad – 25 zł, 

kolacja – 20 zł. Prosimy o dokładne podanie ilości noclegów i posiłków. 

Rezerwację należy przesłać do dnia 7 maja 2016 roku na adres: 

 Dariusz Gromulski; 84-300 Lębork; ul. Olimpijczyków 5/18; 

 e-mail: uks1solex@wp.pl;   tel. 0 605 335 299; 

Rezerwacja noclegów wg wzoru: 

Data 
zawodnicy opiekunowie 

dziewczęta chłopcy kobiety mężczyźni 

13/14.05.16     

14/15.05.16     

Razem:     

Rezerwacja wyżywienia wg wzoru: 

Data śniadanie obiad kolacja 

13.05.16 -------------- --------------  

14.05.16    

15.05.16  -------------- -------------- 

Razem:    

http://www.jaroch.skc.com.pl/
mailto:jchroscielewski@op.pl
mailto:uks1solex@wp.pl


9. Zasady finansowania:  

Koszty organizacyjne pokrywa organizator; Koszty uczestnictwa pokrywają kluby: opłata startowa – 

25 zł, zgłoszenie uczestnictwa klubu – 30 zł. 

10. Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 14 maja 2016 roku na Pływalni Rafa 

o godz. 815 - rocznik 2007 i młodsi, 2006, 2005; 

o godz. 1445 - rocznik 2004, 2003, 2002 i starsi. 

Na odprawie przyjmowane będą opłaty związane z zawodami. 

11. Sprawy różne: 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów wraz z Sędzią głównym. 

Naczelnikiem zawodów jest Ewa Gromulska. 

Program zawodów: Sobota, 14 maja 2016 r. 

815 odprawa techniczna – pływalnia RAFA 

830 rozgrzewka 2007 i młodsi 

845 rozgrzewka 2006, 2005 

900 otwarcie zawodów (I blok) 

910 I blok zawodów 
 
 1-2 50 m st. dowolnym K/M (2006, 2007 i młodsi) 

 3-4 100 m st. dowolnym K/M (2005) 

 5-6 50 m st. grzbietowym K/M (2006, 2007 i młodsi) 

 7-8 100 m st. grzbietowym K/M (2005) 

 9-10 50 m st. klasycznym K/M (2006, 2007 i młodsi) 

 11-12 100 m st. klasycznym K/M (2005) 

 13-14 100 m st. zmiennym K/M (2005, 2006, 2007 i młodsi) 

 
1400 odprawa techniczna – pływalnia RAFA 

1415 rozgrzewka 2004, 2003, 2002 i starsi 

1445 otwarcie zawodów (II blok) 
1500 II blok zawodów (wszystkie konkurencje dla roczników 2004, 2003, 2002 i starsi) 

 

15-16 100 m st. motylkowym K/M  

17-18 100 m st. dowolnym K/M  

19-20 100 m st. grzbietowym K/M  

21-22 100 m st. klasycznym K/M  

23-24 100 m st. zmiennym K/M  

 

 

 

Zapraszamy do Lęborka! 

Prezes: Stanisław Renusz 

Trener: Dariusz Gromulski 


