
 
 

zapraszają na 
 

XVIII Memoriał Pływacki im. Jana Kota 
Bochnia – 29 października 2021 r. 

 

1. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni, ul. Św. Leonarda 34 
 pływalnia: 25m 
 ilość torów 6 
 temperatura wody: 27oC 

 

2. Termin zawodów: 29 października 2021 r. 
 

3. Organizator zawodów: Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni oraz T.S. PŁYWAK Bochnia 
 

4. Zasady uczestnictwa: 
 opłata startowa wynosi 5 zł od zawodnika 

 

5. Program zawodów: 
BLOK I 
8.45 – rozgrzewka „dzieci młodsze” 
9.00 – zawody 

Rocznik 2014 i młodsi - K/M 25 m st. dowolnym   
Rocznik 2013 - K/M 25 m st. dowolnym 
Rocznik 2012 - K/M 25 m st. Dowolnym 

BLOK II 
 10.15 – rozgrzewka „dzieci starsze” 
 10.30 – zawody 

Rocznik 2011 - K/M 50 m st. dowolnym 
Rocznik 2010 - K/M 50 m st. dowolnym 
Rocznik 2009 - K/M 50 m st. dowolnym 
Rocznik 2008 - K/M 50 m st. dowolnym 
Rocznik 2007 - K/M 50 m st. dowolnym 
Rocznik 2006 i starsi - K/M 50 m st. dowolnym 

 

6. Zgłoszenia do zawodów: zgłoszenia należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej: 
zawody@basenbochnia.pl w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do: wtorku 26 października 2021 r. 
Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
 

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę szkoły, rok urodzenia, przy zgłaszaniu startu 
zawodnika z licencją PZP prosimy podać numer licencji. 
 

Ewentualne korekty nadesłanych zgłoszeń (skreślenia) należy dostarczyć na adres poczty elektronicznej: 
zawody@basenbochnia.pl w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do: środy 27 października 2021 r. 
 

7. Regulamin zawodów: 
 zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZP i FINA 
 zawody przeprowadzane są seriami na czas, z podziałem na kategorie wiekowe 

 

8. Regulamin rozgrzewki: 
 tor 1 jest torem jednokierunkowym, przeznaczonym na skoki do wody 
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 skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów 
 
 
9. Nagrody:  

 dyplomy – dla wszystkich uczestników zawodów 
 puchary w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej – za miejsce I 
 medale w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej – za miejsca od I do III 

 

10. Postanowienia końcowe: 
 wszystkie osoby uczestniczące w zawodach zobowiązane są do przestrzegania Regulaminów 

pływalni, w szczególności dotyczących zasad korzystania z obiektu w trakcie epidemii SARS-
CoV-2, 

 ze względu na sytuację epidemiologiczną obowiązuje limit uczestników – max. 200 osób na 
1 blok startowy, decyduje kolejność zgłoszeń, 

 ze względu na sytuację epidemiologiczną obowiązuje limit publiczności (osób na 
trybunach) – max. 100 osób, 

 za dyscyplinę i porządek w trakcie zawodów odpowiadają nauczyciele i trenerzy, którzy są 
zobowiązani do posiadania pisemnej zgody rodziców na udział dzieci w zawodach, 

 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, 
 informacje o zawodach, lista zgłoszonych zawodników, a także wyniki będą dostępne 

u Organizatorów oraz na stronie: www.basenbochnia.pl 
 po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będą możliwe żadne zmiany za 

wyjątkiem skreśleń 
 w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny 

 
 
 
 
 
 
Bochnia, dn. 27.10.2021 r. 

http://www.basenbochnia.pl/

