
XI Wiosenny Śląski Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych 

Zabrze 9.04.2019 r. 

 

Organizator: 

Klub Olimpiad Specjalnych „Gumisie” Zabrze. 

 

Współorganizatorzy: 

- Szkoła Podstawowa  nr 40 Specjalna w Zabrzu; 

- Zabrzański Kompleks Rekreacji „Aquarius Kopernik”; 

- Urząd Miejski w Zabrzu Wydział Promocji, Turystyki i Sportu; 

- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie. 

 

Termin i miejsce: 
9.04.2019 r. /wtorek/. 

 

Zabrzański Kompleks Rekreacji „Aquarius Kopernik”, Al. W. Korfantego 18. 

 

 

 

Basen „Aquarius Kopernik” ma wymiary : długość 25m  i szerokość 16m. Głębokość pływalni od 1,2m do 1,8m. Posiada 6 

torów. 

 

Rejestracja ekip: 7.30 – 9.30 

Ceremonia Otwarcia Mitingu godz. 10.00  

Ceremonia Zamknięcia godz.14.30 – 15.00. 

 

 



Cel organizacji imprezy: 
1. Popularyzacja pływania jako dyscypliny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

2. Podsumowanie całorocznych treningów zawodników Olimpiad Specjalnych. 

3. Wymiana doświadczeń trenerów i opiekunów. 

 

Warunki uczestnictwa: 
W Mitingu biorą udział zawodnicy Olimpiad Specjalnych w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, lekkim.  

Każdy Klub może zgłosić 5 zawodników 
w tym 1 zawodnik z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

 

Wszyscy zawodnicy powinni posiadać prawidłowo wypełnioną książeczkę sportowo – lekarską z aktualnymi 

badaniami. 

 

Formularze zgłoszeniowe wraz z aktualnymi czasami zawodników należy wypełnić i przesłać do 18.03.2019 r. na adres: e-

mail: olimpiady_specjalne_zabrze@op.pl 

 

 

Proponowane konkurencje: 

Styl dowolny: 25m, 50m, 100m; 

Styl klasyczny: 25m, 50m, 100m; 

Styl grzbietowy: 25m, 50m; 

Styl motylkowy: 25m. 

Sztafeta 4x25m dowolny. 

 

Dla zawodników o niższych możliwościach przewidywane jest 25m z pomocą sprzętu pływającego 

/pneumatycznego/. 



Zawodnicy startujący w w/w konkurencji muszą pokonać dystans samodzielnie. Zawodnicy startujący w konkurencji o 

niższych możliwościach nie mogą brać udziału w sztafecie. 

 
 

REGULAMIN : 

1. Zawody odbywać się będą zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Olimpiad Specjalnych. W trakcie mitingu 

będzie stosowany ręczny pomiar czasu. Wynik będzie zaokrąglany do dziesiętnych na korzyść zawodnika. 

2. W zgłoszeniach prosimy podać aktualny czas w jakim zawodnik pokonuje określony dystans .W przypadku 

stwierdzenia dużych rozbieżności pomiędzy czasem podanym przez trenera a czasem uzyskanym podczas zawodów 

25% i więcej, zawodnik będzie zdyskwalifikowany.  

3. Do godz. 9.40 będzie można korzystać z basenu w celu rozgrzewki. 

4. Zawodnicy powinni być zaopatrzeni w strój pływacki  /obowiązkowo strój przylegający do ciała oraz czepek/, 

ręcznik, klapki oraz własny sprzęt pneumatyczny – dotyczy zawodników startujących  w konkurencji   o najniższych 

możliwościach. 

5. Trenerzy podczas trwania zawodów mogą wchodzić na płytę basenu tylko  w uzasadnionych 

przypadkach. 
6. Zawodnicy w trakcie zawodów powinni zgłaszać się do miejsca tworzenia grup co najmniej 10 min. przed 

rozpoczęciem konkurencji. 
 

 

 

 

 

Kontakt: 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu tel./fax 32 271-47-32 

Agnieszka Skutnik 509 373 272 

 

 

 



 

 

 

 

XI Wiosenny Śląski Miting Pływacki Olimpiad Specjalnych Zabrze 2019  

odbędzie się dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Zabrzu 

Wydział Promocji, Turystyki i Sportu. 

 
 

 

 

 

 

 

 


