
Komunikat organizacyjny
  OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

„RUCH Z SENSEM, DZIECI - DZIECIOM”
1. Organizator:
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

2. Współorganizator:
 - Gimnazjum nr 1 w Ełku
 
3. Termin i miejsce zawodów:
- Park Wodny MOSiR w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29
05 czerwca  2016r.  godz. 9:00

4. Cel charytatywny:

Podczas zawodów będzie przeprowadzona akcja charytatywna na rzecz Macieja Maszewskiego 
(lat 12), który choruje na dystrofię mięśniową Duchene’a, czyli postępujący zanik mięśni. Jest to
nieuleczalna choroba, na którą nie ma lekarstwa. 

„Mięśnie  całego  mojego  ciała  bardzo  szybko  zanikają.  W wieku 9  lat  usiadłem na  wózek.  Nie
potrafię już nawet samodzielnie się podnieść z pozycji leżącej, ani przewrócić się na drugi bok. Moje
ręce  są  coraz  słabsze,  nie  daję  już  rady  podnieść  szklanki.  Ciężko  mi  poruszać  się  na  wózku
manualnym bez pomocy innych.”

Maciek potrzebuje wózek elektryczny, którego koszt wynosi 25 tys. zł. 
Zwracamy się  z  prośbą o wsparcie  finansowe wszystkich,  którzy chcieliby podarować odrobinę
szczęścia Maćkowi. Maciek jest podopiecznym Fundacja Dzieciom – program „Zdążyć z pomocą”. 
W dniu zawodów odbędzie się zbiórka pieniędzy na terenie Parku Wodnego w Ełku. Uzbierane
środki zostaną wpłacone na konto fundacji: Bank BPH SA o/Warszawa 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem: 6724-Maciej Maszewski.
Podczas  zawodów  na  I  piętrze  zostanie  przeprowadzona  licytacja,  z  której  dochód  zostanie
przekazany na konto fundacji na rzecz Maćka. 

5. Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział zawodnicy w kategoriach wiekowych:
Rocznik:  

 2006 - (50m st. dowolny, 50m st. grzbietowy, 50 m st. klasyczny,)
 2007 - (50m st. dowolny, 50m st. grzbietowy, 50 m st. klasyczny,)
 2008 - (25m st.grzbietowy,25m st.dowolny,50m st. dowolny, 50m st. grzbietowy, 

50 m st. klasyczny)
 2009 - (25m st. grzbietowy, 25m st. dowolny, 50m st. grzbietowy)
 2010 i młodsi  (25m st. grzbietowy, 25, m st. dowolny, 50m st. grzbietowy)

6. Dane techniczne:
- długość pływalni 25m, 5 torów
- temperatura wody 27ºC
- pomiar czasu ręczny

7. Zgłoszenia zawodników:
Zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną w ENTRY EDYTORZE:
Na adres d.jezewski@mosir.elk.pl   do dnia 01-06-2016r.

mailto:d.jezewski@mosir.elk.pl


Zaproszenie do pobrania z www.mosir.elk.pl 

8. Program zawodów:
8:30 - rozgrzewka
8:55 - uroczyste otwarcie
9:00 - rozpoczęcie zawodów

Lp. Kobiety Lp. Mężczyźni
1 25 m st. grzbietowym 2 25 m st. grzbietowym
3 25 m st. dowolnym 4 25 m st. dowolnym
5 50 m st. grzbietowym 6 50 m st. grzbietowym
7 50 m st. dowolnym 8 50 m st. dowolnym
9 50 m st. klasyczny 10  50 m st. klasyczny 

9. Przepisy techniczno-organizacyjne:

• zawodnik ma prawo startu w max. dwóch konkurencjach,
• udział w zawodach jest bezpłatny, zawodnicy będą mieli możliwość wykupienia cegiełki w umownej

kwocie 5 zł  na cel charytatywny,
• zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP,
• zawody zostaną rozegrane seriami na czas, serie zostaną utworzone na podstawie czasów wpisanych

w zgłoszeniach
• w dniu zawodów zmian w liście startowej nie dokonujemy,
• uczestnicy muszą posiadać do wglądu organizatorów aktualne badanie lekarskie lub oświadczenie

rodziców o braku przeciwwskazań i zgodzie na  uczestnictwo w zawodach,

10. Nagrody:

• Zawodnicy  otrzymają dyplomy oraz medale - trzy pierwsze osoby w danej konkurencji w  poszczególnej
kat. wiekowej. 

• Wszyscy zawodnicy otrzymują słodycze.


