
MIĘDZYLESKIE ZAWODY PŁYWACKIE 2014 
 

(karty uczestnictwa do pobrania: w recepcji basenu, strony 
www.miedzylesie.pl, INFORMATORZE GMINY – numer lipcowy) 

 
MLKS „SUDETY” Międzylesie wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Międzylesie zapraszają 
mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w zawodach pływackich organizowanych na basenie 
kąpielowym w Międzylesiu. Zawody rozegrane zostaną na basenie pływackim w ciągu trzech dni: 
 

21 
lipca 
2014 

„O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie” 

Kategoria Kategoria wiekowa Dystans Losowanie torów 
pływackich 

Rozgrzewka w 
basenie 

Czas trwania 
zawodów 

Kobiet od 18 r.ż. 100 m 8.15 8.30 – 8.45 9.00 – 10.00 

od 16 do 18 r.ż. 50 m 11.15 11.30 – 11.45 12.00 – 13.00 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Posiadanie zameldowania w gminie Międzylesie 
2. Zgłoszenie uczestnictwa na Karcie zgłoszenia do 19 lipca do godz. 15.00 w Recepcji basenu w Międzylesiu 

(ul. Kościelna 12) – karta dostępna w Recepcji basenu lub na stronie internetowej www.miedzylesie.pl 
3. Uczestnicy zawodów poniżej 18 r.ż. obowiązkowo przedstawiają w dniu zgłoszenia pisemną zgodę 

rodziców na uczestnictwo w zawodach. 
4. W razie wystąpienia w godzinie rozpoczęcia zawodów któregoś z niesprzyjających warunków: opady 

deszczu, temp. powietrza poniżej 20 
0
C lub temp. wody poniżej 22 

0
C zawody rozegrane zostaną 4 sierpnia. 

 

28 
lipca 
2014 

„O Puchar Prezesa MLKS „SUDETY” Międzylesie 
Kategoria Kategoria wiekowa Dystans Losowanie torów 

pływackich 
Rozgrzewka w 

basenie 
Czas trwania 

zawodów 

Mężczyzn od 18 r.ż. 200 m 8.15 8.30 – 8.45 9.00 – 10.00 

od 16 do 18 r.ż. 100 m 11.15 11.30 – 11.45 12.00 – 13.00 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Posiadanie zameldowania w gminie Międzylesie 
2. Zgłoszenie uczestnictwa na Karcie zgłoszenia do 26 lipca do godz. 15.00 w Recepcji basenu w Międzylesiu 

(ul. Kościelna 12) – karta dostępna w Recepcji basenu lub na stronie internetowej www.miedzylesie.pl 
3. Uczestnicy zawodów poniżej 18 r.ż. obowiązkowo przedstawiają w dniu zgłoszenia pisemną zgodę 

rodziców na uczestnictwo w zawodach. 
4. Obowiązkowy strój – kąpielówki nie dłuższe niż do połowy uda 
5. W razie wystąpienia w godzinie rozpoczęcia zawodów któregoś z niesprzyjających warunków: opady 

deszczu, temp. powietrza poniżej 20 
0
C lub temp. wody poniżej 22 

0
C zawody rozegrane zostaną 11 

sierpnia. 
 

10 
sierpnia 

2014 

Nocny Drużynowy Maraton Pływacki „Złota Trójka” 
„O Puchar Kierownika Basenu w Międzylesiu” 

Zawodnicy drużyny Ogólne zasady maratonu Losowanie 
torów 

Rozgrzewka w 
basenie 

 wiek uczestników - od 18 r.ż. 

 ilość uczestników w zespole – 
3  (zespoły mogą być męskie, 
damskie lub mieszane) 

 zawodnicy kolejno płyną 
po 50 m, 

 drużyna kończy udział w 
wraz z odpadnięciem 
pierwszego zawodnika 

 zwycięzcą jest drużyna, 
która do godziny 2.00 
pokona najdłuższy 
dystans 

21.15 21.30 – 21.45 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Posiadanie przez wszystkich zawodników drużyny zameldowania w gminie Międzylesie 
2. Zgłoszenie uczestnictwa na Karcie zgłoszenia do 8 sierpnia do godz. 15.00 w Recepcji basenu w 

Międzylesiu (ul. Kościelna 12) – karta dostępna w Recepcji basenu lub na stronie internetowej 
www.miedzylesie.pl 

3. liczba uczestników ograniczona do 6 drużyn (o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia) 
4. Obowiązkowy strój dla mężczyzn – kąpielówki nie dłuższe niż do połowy uda 
5. W razie wystąpienia w godzinie rozpoczęcia zawodów opadów deszczu, zawody zostaną odwołane. 

Zapraszamy do udziału: 
Organizator 

http://www.miedzylesie.pl/

