
           OGŁOSZENIE 
 

ZAPRASZAMY NA ZAWODY W PŁYWANIU 

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA 

WŁODZIMIERZA ŻAKA 

 

ORGANIZATOR –MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MYSZKOWIE 

TERMIN ZAWODÓW – 26 LISTOPADA(SOBOTA) 

MIEJSCE ZAWODÓW- KRYTA PŁYWALNIA przy MOSiR MYSZKÓW  

42-300 MYSZKÓW  ul.MIEDZIANA 3 TEL (34) 313-25-81 

CZAS TRWANIA ZAWODÓW:      08:00 – 14:30 
KATEGORIE WIEKOWE: UWAGA !!!!! LICZY SIĘ ROK URODZENIA DZIECKA 

Klasy I-II (2004-2003) /Klasy III-IV (2002–2001)/Klasy V-VI(2000-1999) itd.   

PROGRAM ZAWODÓW: 

8:00 – 8:30 – weryfikacja zapisanych osób 

8:30 -  9:00 - rozgrzewka zawodników  

9:00 - pierwsze starty od najmłodszych uczestników 

14:30- zakończenie zawodów oraz wręczenie medali, dyplomów  

(godzina zakończenia może się zmienić ze względu na ilość osób startujących) 

ZGŁOSZENIA: 

    Każda sekcja zobowiązana jest do przygotowania listy startowej swoich zawodników i 

przesłania na adres mailowy mosir_1@interia.pl  lub fax MOSIR 34/313-25-81  

Dodatkowe pytania prosimy kierować pod nr tel. 34 313-25-81-Dział Sportu lub 

 517822283 P. Bulska Agnieszka, 509909819 P. Fajer Łukasz  

 

 

I. KATEGORIA - (szkoły podstawowe) 
 25m styl grzbietowy dziewcząt klasy I-II 

 25m styl grzbietowy chłopców klasy I-II 

 25m styl klasyczny dziewcząt klasy I-II 

 25m styl klasyczny chłopców klasy I-II 

 25m styl dowolny dziewcząt klasy I-II 

 25m styl dowolny chłopców klasy I-II 

 50m styl grzbietowy dziewcząt klasy III-IV 

 50m styl grzbietowy chłopców klasy III-IV 

 50m styl klasyczny dziewcząt klasy III-IV 

 50m styl klasyczny chłopców klasy III-IV 

 50m styl dowolny dziewcząt klasy III-IV 

 50m styl dowolny chłopców klasy III-IV 

 50m styl grzbietowy dziewcząt klasy V-VI 

 50m styl grzbietowy chłopców klasy V-VI 

 50m styl klasyczny dziewcząt klasy V-VI 

 50m styl klasyczny chłopców klasy V-VI 

 50m styl dowolny dziewcząt klasy V-VI 

 50m styl dowolny chłopców klasy V-VI 

II. KATEGORIA – szkoły 

gimnazjalne 

 50m styl grzbietowy dziewcząt  

 50m styl grzbietowy chłopców  

 50m styl klasyczny dziewcząt  

 50m styl klasyczny chłopców  

 50m styl dowolny dziewcząt  

 50m styl dowolny chłopców  

III. KATEGORIA – OPEN 

 100 m styl dowolny kobiet  

 100 m  styl dowolny mężczyzn  

 200 m styl dowolny kobiet 

 200 m  styl dowolny mężczyzn 

 

mailto:mosir_1@interia.pl

