
  

        

 

  



  

        

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

Cel zawodów: 

▪ Popularyzacja sportu pływackiego, integracja środowiska 

▪ Przybliżenie postaci Marka Petrusewicza – pierwszego polskiego rekordzisty świata 

w pływaniu  

 

Organizatorzy:  

▪ MKS Juvenia Wrocław  

▪ Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki 

▪ Centrum Sportowe Spartan we Wrocławiu 

 

Termin i miejsce zawodów: 

15-16.11.2019 

Pływalnia Orbita im. Marka Petrusewicza przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu 

Długość pływalni 25 metrów, liczba torów – 10, temperatura wody 27 st. C. Obiekt posiada 

homologację Polskiego Związku Pływackiego. Basen do rozgrzewki 25 m. 

 

KIEROWNICTWO ZAWODÓW I KOMISJA SĘDZIOWSKA 

Naczelnik zawodów: Witold Wasilewski 

Kierownik sportowy: Grzegorz Widanka 

Sędzia główny nr 1 (M): Waldemar Kilian 

Sędzia główny nr 2 (K): Barbara Gasperini 

 

Warunki uczestnictwa: 

▪ W zawodach startują zawodnicy urodzeni w roku 2006 i starsi 

▪ Zawodnicy niepełnosprawni oraz z niepełnosprawnością intelektualną zaproszeni 

przez organizatorów 



  

        

Program zawodów 

Piątek 15.11.2019 

7.30-8.45 rozgrzewka 

9.00-14.00 zawody 

I blok      

1. 50 m dowolnym kobiet   (max 20 serii) eliminacje  
2. 50 m dowolnym mężczyzn   (max 20 serii) eliminacje 
3. 100 m grzbietowym kobiet   (max 12 serii) eliminacje 
4. 100 m grzbietowym mężczyzn (max 12 serii) eliminacje 
5. 50 m klasycznym kobiet   (max 20 serii) eliminacje 
6. 50 m klasycznym mężczyzn (max 20 serii) eliminacje 
7. 100 m motylkowym kobiet   (max 12 serii) eliminacje 
8. 100 m motylkowym mężczyzn (max 12 serii) eliminacje 
9. 100 m zmiennym kobiet   (max 12 serii) eliminacje 
10. 100 m zmiennym mężczyzn  (max 12 serii) eliminacje 
11.  200 m dowolnym kobiet   (max 10 serii) seriami na czas 
12.  200 m dowolnym mężczyzn  (max 10 serii) seriami na czas 

 

15.30-16.40 - rozgrzewka 

16.45-17.00 - uroczyste otwarcie zawodów 

17.00 - pokaz pływania synchronicznego 

17.15-20.30 - zawody  

II blok FINAŁY 

201. 25m zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną  
1. 50 m dowolnym kobiet 
2. 50 m dowolnym mężczyzn  
3. 100 m grzbietowym kobiet 
4. 100 m grzbietowym mężczyzn  
5. 50 m klasycznym kobiet 
6. 50 m klasycznym mężczyzn  
7. 100 m motylkowym kobiet 
8. 100 m motylkowym mężczyzn 
9. 100 m zmiennym kobiet 
10. 100 m zmiennym mężczyzn  
25. 4x50 m dowolnym mix (4 serie)  

  

 



  

        

Sobota 16.11.2019 

7.30-8.45 rozgrzewka 

9.00-14.30 zawody 

III blok 

13. 100 m dowolnym kobiet    (max 12 serii)  eliminacje 
14. 100 m dowolnym mężczyzn  (max 12 serii)  eliminacje 
15. 100 m klasycznym kobiet   (max 12 serii) eliminacje 
16. 100 m klasycznym mężczyzn  (max 12 serii) eliminacje 
17. 50 m grzbietowym kobiet   (max 20 serii) eliminacje 
18. 50 m grzbietowym mężczyzn (max 20 serii) eliminacje 
19. 200 m zmiennym kobiet   (max 8 serii)  seriami na czas 
20. 200 m zmiennym mężczyzn  (max 8 serii)  seriami na czas 
21. 50 m motylkowym kobiet  (max 20 serii) eliminacje 
22. 50 m motylkowym mężczyzn (max 20 serii) eliminacje 
23. 400 m dowolnym kobiet  (max 5 serii)  seriami na czas 
24. 400 m dowolnym mężczyzn (max 5 serii)  seriami na czas 

 

15.50-16.40 - rozgrzewka 

17.15-20.30 - zawody   

IV blok  FINAŁY 

15.  100 m klasycznym kobiet 
16.  100 m klasycznym mężczyzn – wyścig memoriałowy 
13. 100 m dowolnym kobiet 
14. 100 m dowolnym mężczyzn 
17.  50 m grzbietowym kobiet 
18.  50 m grzbietowym mężczyzn 
21.  50 m motylkowym kobiet 
22.  50 m motylkowym mężczyzn 
26.  4*50 m zmiennym mix (seriami na czas) 

 

 

Istnieje możliwość treningu w czwartek 14.11.2019 w godzinach od 16.00 do 19.00 na  

5-ciu torach pływalni 25 m.  



  

        

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

Konkurencje zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych: 

1. Junior -  roczniki 2003, 2004, 2005, oraz 2006  

2. Senior - roczniki 2002 i starsi.  

Na dystansach 50-cio i 100- metrowych odbędą się finały, w których prawo startu wywalczy 

pierwsza ósemka z eliminacji w danej kategorii wiekowej (nie ma możliwości aby junior 

startował w finale seniorskim).  

POMIAR CZASU: ELEKTRONICZNY  

 

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej:  

Zawodnicy z Polski: za pośrednictwem systemu SEL  

Zawodnicy z pozostałych krajów: za pomocą edytora zgłoszeń Splash Entry Editor 

(zaproszenie w formacie .lxf do pobrania na stronie www.megatiming.pl). 

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2019r. na adres: 

tomasz.bachorz@op.pl. Wszystkie dokumenty związane z zawodami, tj.: listy startowe, 

statystyki zgłoszeń, harmonogram zawodów, listy wyników (oraz pozostałe informacje 

dotyczące przebiegu zawodów) będą publikowane na stronie www.megatiming.pl. W 

przypadku większej liczby chętnych, niż przewidziana przez organizatora maksymalna 

liczba serii na dany dystans (2 pierwsze bloki rozgrywane będą na 10 torach) kwalifikują 

się najlepsi zawodnicy wg. rankingu europejskiego (swimrankings.net). W wyjątkowych 

przypadkach, gwarantujących odpowiednio wysoki poziom sportowy, organizator 

zastrzega sobie prawo dopuszczenia do startu zawodników nieposiadających wyniku w 

rankingu. W razie problemów z edytorem zgłoszeń prosimy o kontakt z obsługą 

informatyczną zawodów: Tomasz Bachórz tel. 693 971 777 

Informacje szczegółowe pod numerami telefonu: 

- 502 130 200 (Grzegorz Widanka) 

- 604 712 374 (Alicja Tchórz) 

  



  

        

 

ZASADY FINANSOWANIA: 

 

Opłata startowa wynosi 15 zł od startu indywidualnego lub 30 zł sztafety. 

Mistrzowie Polski ostatnich Letnich Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych i Juniorów 

(14,15,16 i 17-18 letnich) oraz Głównych Mistrzostw Polski Seniorów w konkurencji 100 

klasycznym chłopców uczestniczą w zawodach na koszt organizatora. 

 

Opłaty startowe płatne przelewem do dnia 10.11.2019r. na konto MKS Juvenia 

Wrocław – tytułem: „Opłata – Memoriał”. 

Bank Polski PKO S.A. 17 1020 5242 0000 2802 0142 3532 

 

lub gotówką w trakcie rejestracji w Biurze Zawodów (zawodnicy zagraniczni). 

Biuro czynne 14.11.2019 w godz. 16.00-19.00 oraz w trakcie trwania zawodów. 

 

NAGRODY - pula nagród ponad 50 000 zł!!! 

Za 1 – 3 miejsce w każdej konkurencji indywidualnej (kategoria senior i junior): medale i 

nagrody finansowe ufundowane przez sponsorów. 

Dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdym roczniku juniorskim (suma punktów 

za dwie różne konkurencje indywidualne) przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Zwycięzcy biegu memoriałowego na dystansie 100 m. st. klasycznym mężczyzn otrzymają 

NAGRODĘ GŁÓWNĄ oraz PUCHAR MARKA PETRUSEWICZA. 

Za 1-3 miejsce w konkurencjach sztafetowych medale 

Za 1 miejsce w konkurencjach sztafetowych nagroda niespodzianka 

Trenerzy najlepszych zawodników (najwyższy wynik punktowy za jeden start) w kategorii 

junior i senior otrzymają nagrodę specjalną. 

3 najlepszych zawodników niepełnosprawnych (w kategorii kobiet i mężczyzn) otrzymują 

nagrody finansowe za sumę punktów za 2 najlepsze starty 

 



  

        

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

 

Dla uczestników rekomendujemy nocleg w 3 wrocławskich hotelach w 

terminie 14-16.11.2019 Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach 1 i 2 lub 3 

osobowych: 

1. Hotel Diament ****: Muchoborska 10 (3,5km od pływalni), Cena noclegu:  

• ze śniadaniem: 100 zł/doba w pokoju 2-os lub 165 zł/doba w pokoju 1-os. 

• ze śniadaniem i kolacją: 135 zł/doba w pokoju 2-os lub 200 zł/doba w pokoju 1-os. 

Możliwość dokupienia obiadu w hotelu w cenie 40zł 

2. Boutique Hotel’s ***: ul. Kwiska 1/3 Wrocław (1km od pływalni), cena noclegu: 

Ze śniadaniem:   

- pok. 1-osobowy – 150 zł/doba 

- pok. 2-osobowy – 190 zł/doba 

- pok. 3-osobowy – 230 zł/doba 

Z pełnym wyżywieniem:  

- pok. 1-osobowy – 210 zł/doba 

- pok. 2-osobowy – 300 zł/doba 

- pok. 3-osobowy – 400 zł/doba 

3. Hotel Orbita*: ul. Wejherowska 35 (bezpośrednie sąsiedztwo z pływalnią), cena noclegu: 

Z pełnym wyżywieniem  

-140 zł/doba w pokoju 2 osobowym 

-190 zł/doba w pokoju 1 osobowym 

 

Osoba odpowiedzialna za zakwaterowanie uczestników 

Alicja Tchórz  tel. +48 604 712 374, mail: alicja.tchorz@juvenia.pl 

 

Z uwagi na dużą ilość imprez organizowanych w tym terminie we Wrocławiu prosimy o 

szybkie dokonywanie rezerwacji hotelowych 

Zgłoszenia oraz rezerwacje prosimy kierować najpóźniej do 20.10.2019. Po tym terminie nie 

gwarantujemy utrzymania dostępności oraz stawek cenowych. 

 

Istnieje możliwość zamówienia obiadów i kolacji w dniach rozgrywania zawodów w restauracji 

hotelu Orbita bezpośrednio przy pływalni w cenie 25 zł za posiłek.  

Zamówienia prosimy kierować na adres: zawody@juvenia.pl do dnia 10.11.2019r. 

Opłaty za posiłki płatne wyłącznie gotówką w trakcie rejestracji w Biurze Zawodów. 



  

        

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

Komisję sędziowską zapewnia organizator, w sprawach nieobjętych regulaminem 

decyduje naczelnik zawodów i sędzia główny. 

Konferencja techniczna odbędzie się w czwartek (14.11.2019) o godz. 20.00 w sali 

konferencyjnej hotelu Diament. 

Bardzo liczymy, że swoją obecnością uświetnicie XXX edycję Memoriału Marka 

Petrusewicza. Wierzymy, że zarówno zawodnicy, jak i trenerzy Waszego Klubu wyjadą 

z Wrocławia z postanowieniem ponownego przyjazdu za rok. 

 

ORGANIZATORZY 

 

 

Sponsor główny: Grupa Kapitałowa POL-DRÓG Sp. z o.o. 

Wsparcie finansowe: Gmina Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, Arena, h2oshop, ZR NSZZ Solidarność Dolny Śląsk, Wrocławski Park 

Technologiczny, Aquapark Wrocław, MPWiK Wrocław oraz liczni sponsorzy prywatni.  

 

 

 

 

 

 

 

MAREK PETRUSEWICZ (1934-1992) - olimpijczyk, pierwszy polski rekordzista 

świata w pływaniu. Należał do grona najlepszych pływaków świata.  

Wychowanek wrocławskich klubów, właśnie w tym mieście w 1953 i 1954 r. 

dwukrotnie ustanowił rekord świata na dystansie 100 m stylem klasycznym, 

z  ostatecznym wynikiem 1:09,8. Wyrównał także rekord świata na 200 m stylem 

klasycznym, należący do Duńczyka Gleia, uzyskując czas 2:37,4. W 1952 roku 

brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach. W 1954 roku na zawodach 

w Turynie zdobył tytuł Mistrza Europy na dystansie 200 m st. klasycznym. 

Po zakończonej karierze zawodniczej był trenerem i ukończył studia prawnicze. 

Mimo choroby pozostawał czynnym zawodnikiem niepełnosprawnym oraz 

działaczem sportowym i  społecznym. Członek władz regionalnych NSZZ 

Solidarność, a później Solidarności Walczącej. 

Memoriał (początkowo Puchar) Jego imienia rozgrywany jest nieprzerwanie od 

1990 roku. 


