KOMUNIKAT ZAWODÓW
Zawody rozgrywane bez udziału publiczności i zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami określonymi
przepisami prawa oraz Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19 PZP
/stan na dzień 2021.02.01/.
1. Termin i miejsce zawodów:
- 27-28 lutego 2021r., Pływalnia „Rawszczyzna”, ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Św.,
- I blok – 27 lutego 2021r. rozgrzewka godzina 7.30, zawody godzina 9.00,
- II blok – 27 lutego 2021r. rozgrzewka godzina 15.30, zawody godzina 17.00,
- III blok – 28 lutego 2021r. rozgrzewka godzina 7.30, zawody godzina 9.00.
2. Organizatorzy:
- Polski Związek Pływacki,
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
- Klub Sportowy KSZO w Ostrowcu Św.
3. Kierownictwo zawodów:
- Komisja Techniczno-Odwoławcza,
- Naczelnik Zawodów – Grzegorz Bażant.
4. Komisja sędziowska:
Sędzia Główny
- Sławomir Cybertowicz,
Starter
- Maciej Grzemski.
5. Warunki techniczne:
- pomiar czasu: automatyczny,
- długość pływalni: 50 m,
- liczba torów: 10,
- temperatura wody: 27oC.
6. Uczestnictwo:
6.1. Wg pkt. 6 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu PZP.
6.2. W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 lat i starsi, którzy:
- zostali zgłoszeni w terminie,
- są zarejestrowani w Systemie Ewidencji i Licencji PZP (zwanym dalej SEL) i posiadają status
AKTYWNY (do ostatniego dnia zawodów),
- spełniają wymogi niniejszego regulaminu.
6.3. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i możliwością zmian w przepisach dotyczących
maksymalnej liczby uczestników imprez sportowych oraz w oparciu o Procedurę bezpieczeństwa w związku
z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu PZP dopuszcza się możliwość ograniczenia liczby startujących
zawodników.
6.4. W celu sprawnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia zawodów Organizator
może
- ograniczyć liczby rozgrywanych serii na poszczególnych dystansach,
- dokonać innego, niż określony w pkt. 7 „Program zawodów” podziału poszczególnych bloków zawodów
na sesje,
- przyjmować zgłoszenia zawodników spoza listy zakwalifikowanych do danych bloków i serii w miarę
wolnych miejsc w danym bloku, w celu uzupełnienia ilości zawodników do maksymalnej, dopuszczalnej
liczby uczestników rywalizacji w danym bloku zawodów lub uniknięcia startu zawodnika w różnych sesjach
danego bloku zawodów.
6.5. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zagraniczni.

7. Program zawodów:

1.1
3.1
5.1
7.1

1.2
3.2
5.2
7.2

I blok sobota 27 lutego 2021r.
Rozgrzewka godzina 7.30, zawody godzina 9.00
Mężczyzn
Kobiet
200 m st. dowolnym (5 serii)
2.1
200 m st. dowolnym (5 serii)
100 m st. klasycznym (5 serii)
4.1
100 m st. klasycznym (5 serii)
50 m st. motylkowym (5 serii)
6.1
50 m st. motylkowym (5 serii)
200 m st. grzbietowym (5 serii)
8.1
200 m st. grzbietowym (5 serii)
9.1
800 m st. dowolnym (3 serie)
Pozostałe serie
200 m st. dowolnym
2.2
200 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
4.2
100 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
6.2
50 m st. motylkowym
200 m st. grzbietowym
8.2
200 m st. grzbietowym
9.2
800 m st. dowolnym

II blok sobota 27 lutego 2021r.
Rozgrzewka godzina 15.30,uroczyste otwarcie zawodów godzina 16.45, zawody godzina 17.00
Kobiet
Mężczyzn
10.1 400m st. zmiennym (3 serie)
11.1
400m st. zmiennym (3 serie)
12.1 50 m st. dowolnym (5 serii)
13.1
50 m st. dowolnym (5 serii)
14.1 200 m st. klasycznym (5 serii)
15.1
200 m st. klasycznym (5 serii)
16.1 100 m st. motylkowym (5 serii)
17.1
100 m st. motylkowym (5 serii)
18.1 50 m st. grzbietowym (5 serii)
19.1
50 m st. grzbietowym (5 serii)
20.1
1500m st. dowolnym (3 serie)
Pozostałe serie
10.2 400m st. zmiennym
11.2
400m st. zmiennym
12.2 50 m st. dowolnym
13.2
50 m st. dowolnym
14.2 200 m st. klasycznym
15.2
200 m st. klasycznym
16.2 100 m st. motylkowym
17.2
100 m st. motylkowym
18.2 50 m st. grzbietowym
19.2
50 m st. grzbietowym
20.2
1500m st. dowolnym
III blok niedziela 28 lutego 2021r.
Rozgrzewka godzina 7.30, zawody godzina 9.00

21.1
23.1
25.1
27.1
29.1
31.1

Kobiet
100 m st. dowolnym (5 serii)
50 m st. klasycznym (5 serii)
200 m st. motylkowym (5 serii)
100 m st. grzbietowym (5 serii)
200 m st. zmiennym (5 serii)
400 m st. dowolnym (3 serie)

21.2
23.2
55.2
27.2
29.2
31.2

100 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
200 m st. motylkowym
100 m st. grzbietowym
200 m st. zmiennym
400 m st. dowolnym

Mężczyzn
22.1
100 m st. dowolnym (5 serii)
24.1
50 m st. klasycznym (5 serii)
26.1
200 m st. motylkowym (5 serii)
28.1
100 m st. grzbietowym (5 serii)
30.1
200 m st. zmiennym (5 serii)
32.1
400 m st. dowolnym (3 serie)
Pozostałe serie
22.2
100 m st. dowolnym
24.2
50 m st. klasycznym
26.2
200 m st. motylkowym
28.2
100 m st. grzbietowym
30.2
200 m st. zmiennym
32.2
400 m st. dowolnym

Szczegółowy harmonogram zawodów z podziałem na sesje zostanie opublikowany wraz z listą
startową.
8. Przepisy techniczne:
8.1. Zawody przeprowadzane będą systemem serii na czas od najsilniejszej do najsłabszej.
8.2. Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii konkurencji indywidualnych dokona Organizator na
podstawie najlepszych czasów uzyskanych przez zgłaszanych zawodników osiągniętych na pływalni 25 lub
50 metrowej nie wcześniej, niż 15 miesięcy od pierwszego dnia zawodów - na podstawie Rankingu
Europejskiego.
8.3. Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie opłaty regulaminowej
w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”.
8.4. Sędzia główny może wykluczyć zawodnika z dalszych startów w zawodach za niesportowe zachowanie,
w tym celowe przedłużanie ukończenia wyścigu.
8.5. Stosowana jest obowiązująca punktacja FINA.
9. Zgłoszenia do zawodów:
9.1. Obsługa informatyczna – Tomasz Bachórz, e-mail: GPOSTR2021@gmail.com , tel.: 693 971 777.
9.2. Zgłoszeń zawodników do startu w zawodach może dokonać macierzysty klub, szkoła mistrzostwa
sportowego lub PZP.
9.3. Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do PZP
(składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne).
9.4. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich zawodników na
czas trwania zawodów.
9.5. Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną –
Administratora SEL.
9.6. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 w dniu 22 lutego 2021r. Jest to ostateczny
termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie
zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń, również w trakcie zawodów dotyczy także zgłaszania zawodnika w miejsce innego zawodnika tego samego klubu.
9.7. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu
AKTYWNY w SEL do dnia 28 lutego 2021r.
9.8. Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia
- skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej,
- skan lub zdjęcie podpisanej przez przedstawiciela klubu deklaracji o zapoznaniu się wszystkich zawodników
i trenerów biorących udział w zawodach z „Procedurami bezpieczeństwa w związku
z Covid-19” oraz posiadaniu oświadczeń zawodników, trenerów lub rodziców/opiekunów prawnych zał. nr 1
dokumentu o nazwie Procedura Bezpieczeństwa w Związku z COVID-19 podczas zawodów
w pływaniu.
9.9. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP do godziny 24.00
w dniu 24 lutego 2021r.
9.10. Od godziny 24.00 dnia 22 lutego 2021r. do godziny 18.00 dnia 26 lutego 20201r. przyjmowane będą
wyłącznie wykreślenia zawodników zgłoszonych w terminie, lecz wniesiona opłata startowa nie będzie
zwracana. Wykreśleń należy dokonywać drogą elektroniczną na adres GPOSTR2021@gmail.com .
9.11. Lista startowa zostanie opublikowana do godziny 24.00 w dniu 26 lutego 2021r.
9.12 Zawodników zagranicznych należy zgłaszać w terminie do dnia 18 lutego 2021r. poprzez kontakt
z Polskim Związkiem Pływackim. Osoba do kontaktu – Pani Dyrektor Magdalena Grzesik, tel. 502 651 471,
e-mail: m.grzesik@polswim.pl .
Zgłoszeń zawodników zagranicznych można dokonywać za pomocą Splash Entry Editor poprzez wypełnienie
przygotowanego pliku ArenaGPP2021-invitation.lxf.
Plik zaproszenia udostępniany będzie wyłącznie zainteresowanym startem zawodnikom
zagranicznym/klubom/federacjom po uprzednim kontakcie z osobą wyznaczoną z Polskiego Związku
Pływackiego.
10. Zasady finansowania:
10.1. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
10.2. Koszty uczestnictwa ponoszą kluby.

10.3. Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu.
10.4. Opłata startowa musi zostać wniesiona przelewem na rachunek bankowy Polskiego Związku
Pływackiego do godziny 24.00 dnia 22 lutego - liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy. Numer
rachunku: 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132. Opis przelewu musi zawierać nazwę imprezy (GPOST2021),
nazwę klubu i liczbę opłaconych startów.
10.5. Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej - patrz pkt 9.8.
10.6. Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej
w wysokości określonej w Taryfikatorze opłat PZP na 2021r.
11. Punktacja:
11.1. Podczas zawodów prowadzona jest punktacja open oraz punktacje w kategoriach wiekowych: junior
17-18 lat, junior młodszy 16 lat, junior młodszy 15 lat, junior młodszy 14 lat, oddzielnie dla kobiet
i mężczyzn.
11.2. Punktacja tworzona jest na podstawie sumy punktów za trzy najlepsze starty w dowolnej konkurencji
wg tabeli FINA – zarówno w kat. open, jak i w kategoriach wiekowych oraz dwa najlepsze wyniki
w poszczególnych stylach (np. 50m i 100m motylkowym, 50m i 400m dowolnym itd.) w kategorii open.
11.3. W punktacji zawodów udział biorą zawodnicy zagraniczni.
12. Nagrody:
12.1. W kategorii open nagrodzonych zostanie 6 zawodniczek i 6 zawodników, którzy w trzech najlepszych
startach zgromadzą największą liczbę punktów wg tabeli FINA oraz 5 zawodniczek
i 5 zawodników, którzy uzyskają największą liczbę punktów wg tabeli FINA w poszczególnych stylach (po
1 zawodniczce i 1 zawodniku ze stylu w układzie: styl motylkowy, grzbietowy, klasyczny, dowolny oraz
zmienny) – nagrody finansowe zgodnie z załącznikiem do Regulaminu ARENA GRAND PRIX PUCHAR
POLSKI EDYCJA 2020-2021.
12.2. W każdej kategorii wiekowej nagrodzeni zostaną jeden zawodnik i jedna zawodniczka, którzy
w trzech startach zgromadzili największą liczbę punktów FINA – nagrody rzeczowe.
12.3. Każdy zawodnik i każda zawodniczka w kategorii open mogą być nagrodzeni jednokrotnie za
największą sumę punktów FINA zgromadzonych w trzech startach oraz wielokrotnie za zwycięstwa
w poszczególnych stylach.
12.4. W zawodach nagradzani mogą być również zawodnicy zagraniczni w każdej kategorii wiekowej –
dotyczy nagród finansowych i rzeczowych,
12.5. W zawodach zostaną nagrodzeni trenerzy najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika, którzy
uzyskali największą liczbę punktów wg tabeli FINA za trzy najlepsze wyniki.
13. Biuro zawodów:
Czynne będzie w sekretariacie Pływalni „Rawszczyzna”:
- w dniu 26 lutego (piątek) w godzinach od 13.00 do 20.00,
- w dniach zawodów podczas trwania poszczególnych bloków zawodów.
14. Treningi:
14.1. Pływalnia zostanie udostępniona do treningów i rozgrzewek w dniu 26 lutego (piątek)
w godzinach od 15.00 do 20.30. Zapisy na treningi prowadzone będą poprzez udostępniony arkusz Googla
pod adresem
https://drive.google.com/file/d/19NjJWXztpY3EYBzCKBPhYMcKaObsaKg8/view?usp=sharing .
Maksymalna liczba zawodników uczestniczących równocześnie w treningu nie może przekroczyć liczby
250. Po przekroczeni tej liczby należy zapisać się na trening o innej godzinie.
14.2. Treningi przed rozpoczęciem każdego bloku zawodów zgodnie z harmonogramem zwodów.
15. Odprawa techniczna:
Organizator nie organizuje odprawy technicznej. Wszystkie komunikaty organizatora zamieszczane będą na
stronie PZP http://www.polswim.pl/ i http://www.rawszczyzna.mosir.ostrowiec.pl/ .
16. Postanowienia końcowe:
16.1. W sprawach nieobjętych regulaminem i komunikatem organizacyjnym decyduje Komisja TechnicznoOdwoławcza.
16.2. Uroczyste otwarcie zawodów nastąpi 27 lutego (sobota) o godz. 16.45.

16.3. Uroczyste zamknięcie zawodów nastąpi 28 lutego (niedziela) bezpośrednio po zakończeniu ostatniej
konkurencji.
16.4. Ewentualne protesty należy składać na piśmie Przewodniczącemu Komisji Techniczno-Odwoławczej
nie później, niż 30 minut od zaistnienia zdarzenia którego dotyczy, wpłacając jednocześnie wadium
w wysokości określonej w Taryfikatorze opłat PZP na 2021r. W przypadku uwzględnienia protestu wadium
zostanie zwrócone. W przypadku odrzucenia protestu wadium jest zaliczone na rzecz PZP. Protest bez
wadium nie będzie rozpatrywany.
16.5. Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem.
16.6. Telefony kontaktowe do organizatorów: 605696967, 41 2674104, 41 2674101 (czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00-15.00).
16.7. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione na pływalni bez właściwego
zabezpieczenia i przypominają klubom o ustawowym obowiązku ubezpieczenia zawodników.
16.8. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
16.9. Informacje o proponowanych miejscach zakwaterowania i wyżywienia oraz formularz zamówienia
świadczeń hotelowych zawierają załączniki do komunikatu.
16.10. W związku z koniecznością dostosowania organizacji zawodów do przepisów prawa w dobie
pandemii, wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni „Rawszczyzna” są zobowiązane do
bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wydawanym przez organizatorów i przekazywanych
przez służby porządkowo-informacyjne.
16.11. Komunikaty dotyczące organizacji zawodów będą publikowane na stronach internetowych Polskiego
Związku Pływackiego i innych dostępnych portalach pływackich.

