
REGULAMIN  ZAWODÓW  PŁYWACKICH  GRAND  PRIX  WOJEWÓDZTW  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO  I  LUBUSKIEGO 

Rocznik 2006 - 07 – sezon 2018/2019 
 

 
1. Terminy i miejsca zawodów 

Impreza składa się z 4 edycji : 

 

lp termin miejsce pływalnia 

1 19 październik      2018     Szczecin 25m 

2 12 grudnia            2018     Koszalin 25m 

3 16 kwietnia          2019 Szczecin 25m 

4 24 maja                2019 – finał        Gorzów Wlkp. 25m 

 

 

2. Organizator 
Kluby i miasta które organizują w/w zawody 

 

3. Przepisy techniczne 
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZP z automatycznym pomiarem czasu 

 

4. Zasady uczestnictwa 
W zawodach startują zawodnicy urodzeni w latach 2006 i 2007. W każdej edycji 

zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych. Każdy rocznik 

punktowany jest odrębnie. 

 
5. Programy zawodów  

I edycja  Szczecin 

• 50 mot 

• 200 grzb 

• 100 klas 

• 400 dow  

• 100 zm 

 

II edycja  Koszalin 

• 100 mot 

• 50 grzb 

• 200 klas 

• 100 dow 

• 200 zm 

 

III edycja  Szczecin 

• 50 mot 

• 100 grzb 

• 50 klas 

• 200 dow 



• 100 zm 

 

IV edycja  Gorzów Wlkp.  finał 

• 100 mot 

• 200 grzb 

• 100 klas 

• 50 dow 

• 200 zm 

 

6. Nagrody 
Medale za trzy pierwsze miejsca, dyplomy za sześć pierwszych miejsc w obu 

kategoriach wiekowych. Podczas zawodów finałowych dodatkowo nagrody rzeczowe 

dla trzech najlepszych dziewcząt i chłopców w każdym roczniku i w każdym stylu 

(mot, grzb, klas, dow, zm) za największą liczbę pkt FINA na 2018 rok.  

O nagrody rzeczowe walczą zawodnicy, którzy są uczestnikami co najmniej 3 edycji 
imprezy. 

 

7. Zgłoszenia 
Organizator każdej edycji imprezy ma obowiązek przysłania do poszczególnych 

klubów komunikatu zawodów co najmniej 2 tygodnie przed startem. Zgłoszenie 

wysyłamy w wyznaczonym przez organizatora terminie, zgodnie z otrzymanym 

plikiem zaproszenia lxf. 
 

8. Koszty 
Opłata startowa wynosi 25 zł od zawodnika, łącznie z gospodarzem każdej edycji 

imprezy. Połowa całej kwoty pieniężnej uzyskanej z opłat startowych, przeznaczona 

jest na zakup nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników Gran Prix Województw 

sezonu 2018/2019. Organizator każdej edycji imprezy, przekazuje połowę uzyskanej 

opłaty startowej (liczba zaw. x 10 zł) organizatorowi finału GP Województw. 

Osoby, która podejmą się rejestracji pkt całego cyklu zawodów GP dla klasy V i VI, 

podczas zawodów finałowych otrzymają wynagrodzenie w kwocie 300,00 zł brutto. 

Wynagrodzenie wypłaca się z ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody rzeczowe. 

 

 

 

        


