Już w czwartek i piątek (11-12.11.2021) 32 edycja największej imprezy pływackiej
w Polsce pod nazwą XXXII Memoriał Marka Petrusewicza

Najlepsi pływacy w kraju na czele z Pawłem Korzeniowskim, Alicją Tchórz, Pawłem
Juraszkiem staną na słupkach startowych na pływalni Orbita we Wrocławiu już 11-12
listopada. Impreza z uwagi na pandemię covid-19 odbędzie się z 50% udziałem publiczności,
lecz

zmagania

zawodników

będzie

można

dodatkowo

obejrzeć

na

stronie

www.livetiming.pl oraz Kanale Sportowym na YT.
Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością ze względu na niezwykłą
oprawę, profesjonalnego spikera oraz DJ, a także wysoką pulę nagród, która przekracza
70 000 zł! Zawody wyróżniają się również ze względu na swój integracyjny charakter obok
pływaków pełnosprawnych można kibicować sportowcom niepełnosprawnym
i z niepełnosprawnością intelektualną. Zawodnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach
wiekowych: Junior (14-17 lat), Senior (18 lat i starsi). Swoją obecność potwierdzili już tacy
pływacy jak: Paweł Korzeniowski, Alicja Tchórz, Aleksandra Polańska i Jan Kozakiewicz!
W tym roku organizatorzy spodziewają się wielu międzynarodowych ekip m.in. z Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii, Czech oraz Niemiec. Do startu dopuszczonych zostanie 700 najlepszych
zawodników. Co gwarantuje wysoki poziom sportowy i niesamowite emocje. Jak co roku
znajdzie się czas na dodatkowe atrakcje dla publiczności, występy pływaczek
artystycznych, wspólne zabawy, czy możliwość wygrania gadżetów od sponsorów.
Nowym i niezwykle ciekawym punktem całej imprezy będą wyścigi skins na dystansie 25m!
Bilety na wydarzenie dostępne na www.evena.pl/MMP32
Więcej informacji na FB imprezy oraz www.petrusewicz.com

Harmonogram zawodów
Czwartek 11.11.2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

I blok

II blok FINAŁY

7.00-7.45 rozgrzewka
9.00-15.00 zawody

16.15-17.15 rozgrzewka
17.15-17.30 - uroczyste otwarcie zawodów
17.30-21.00 zawody

50 m dowolnym kobiet
50 m dowolnym mężczyzn
100 m grzbietowym kobiet
100 m grzbietowym mężczyzn
50 m klasycznym kobiet
50 m klasycznym mężczyzn
100 m motylkowym kobiet
100 m motylkowym mężczyzn
100 m zmiennym kobiet
100 m zmiennym mężczyzn
200 m dowolnym kobiet
200 m dowolnym mężczyzn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

201.
25m
zawodnicy
z
niepełnosprawnością intelektualną
50 m dowolnym kobiet (2 serie junior i
senior)
50 m dowolnym mężczyzn
100 m grzbietowym kobiet
100 m grzbietowym mężczyzn
50 m klasycznym kobiet
50 m klasycznym mężczyzn
100 m motylkowym kobiet
100 m motylkowym mężczyzn
100 m zmiennym kobiet
100 m zmiennym mężczyzn
25. 4x50 m zmiennym mix (4 serie)
26. 25m dowolnym skis

Piątek 12.11.2021
III blok
7.00-7.45 rozgrzewka
8.00-15.00 zawody
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

100 m dowolnym kobiet
100 m dowolnym mężczyzn
100 m klasycznym kobiet
100 m klasycznym mężczyzn
50 m grzbietowym kobiet
50 m grzbietowym mężczyzn
200 m zmiennym kobiet
200 m zmiennym mężczyzn
50 m motylkowym kobiet
50 m motylkowym mężczyzn
400 m dowolnym kobiet
400 m dowolnym mężczyzn

IV blok FINAŁY
16.15-17.00 - rozgrzewka
17.45-20.30 - zawody
15. 100 m klasycznym kobiet Finał
16. 100 m klasycznym mężczyzn Finał
13. 100 m dowolnym kobiet
14. 100 m dowolnym mężczyzn
17. 50 m grzbietowym kobiet Finał
18. 50 m grzbietowym mężczyzn Finał
21. 50 m motylkowym kobiet Finał
22. 50 m motylkowym mężczyzn Finał
24. 4*50 m dowolnym mix (seriami na
czas
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