
 

1. Organizatorzy: 
Kluby: Mako, 5 Styl, NeOn, Kuźnia Triathlonu, Lochte Swimming Academy. 
2. Miejsce zawodów: 
Pływalnia CSR WUM, Ul. Ks. Trojdena 2c Warszawa, godz. 9:00 
3. Termin zawodów: 24.04.2022 r. 

4. Kierownictwo zawodów 
Michał Sieńko tel. 509 723 271, kontakt@lochte.pl 
5. Uczestnictwo: 
W zawodach mają prawo startu zawodnicy reprezentujący kluby wymienione w punkcie 1. 
6. Charakterystyka basenu 
1) Długość 25 m 
2) Ilość torów 10 
3) Temperatura wody minimum 26,5° 
4) Pomiar czasu elektroniczny 

5) Rozgrzewka i rozpływanie podczas trwania zawodów na basenie 25 metrowym na 
wyznaczonych trzech torach. 

7. Uczestnictwo 
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 20 lat (urodzeni w 2001 
r. i starsi). Każdy zawodnik może uczestniczyć w dwóch konkurencjach indywidualnie oraz w 
jednej sztafecie w każdym. Zawodnicy i zawodniczki muszą złożyć pisemne oświadczenie, (do 
pobrania na stronie www.duelmatch.pl) że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność. 
W celu usprawnienia rejestracji organizator prosi o dostarczenie wypełnionego oświadczenia 
w dniu zawodów. Zgłoszenia do zawodów dokonuje Klub, którego dany uczestnik 
reprezentuje, wysyłając na adres kontakt@lochte.pl w formacie excel. 
8. Kategorie wiekowe 
1) Grupa młodzieżowa „0” – 20-24 
2) Kategorie Masters 
„A” 25-29, „B” 30-34, „C” 35-39, „D” 40-44, „E” 45-49, „F” 50-54, „G” 55-59, „H” 60-64, „I” 
65-69, „J” 70-74, „K” 75-79, „L” 80-84, „M” 85-89, „N” 90-94, „0” 95-99 i ewentualnie dalej 
co 5 lat. 
9. Sztafety klubowe 
Wyłącznie zawodnicy z jednego klubu. Łączny wiek (suma lat) czterech zawodników 
1) Grupa młodzieżowa „0” do 99 lat 
2) Kategorie Masters „A” 100-119, „B” 120-159, „C” 160-199, „D” 200-239, „E” 240-279, „F” 
280 + 
Nie dopuszcza się udziału zawodników z grupy „0” w sztafetach w kategoriach Masters 
3) Sztafeta Rodzinna – 2x25m Rodzic + Dziecko. Kategorie: „A” rodzic + dziecko do 7 
roku życia, „B” rodzic + dziecko w wieku 8 – 12 lat. Sztafety rodzinne mają formę PK (poza 
konkurencją). 
10. Przepisy techniczne 
Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Serie ustalone według zgłoszonych 
czasów. Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w 
najwolniejszej serii. 



Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy pływania Masters FINA i PZP dostępne na 
stronie Polskiego Związku Pływackiego. 
11. Konkurencje 

1. 50m st. dowolnym kobiet 2. 50m st. dowolnym mężczyzn 
3. 200m st. dowolnym kobiet 4. 200m st. dowolnym mężczyzn 
5. 4x50m st. dowolnym kobiet 6. 4×50 st. dowolnym mężczyzn 
7. 4x50m st. dowolnym mix 8. 2x25m st. dowolnym sztafeta rodzinna 
 
12. Nagrody 
1) Za zajęcie miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych w konkurencjach 
indywidualnych medale i dyplomy. 
2) Po zakończeniu wszystkich edycji Duel Match, drużyna, która zdobędzie 
największą ilość punktów otrzymuje puchar. 
13. Postanowienia końcowe 
1) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
Komunikatu oraz Regulaminu zawodów PZP. 2) W trakcie zawodów Duel Match zawodnicy w 
czasie rozgrzewki i zawodów mogą korzystać tylko z wyznaczonych basenów i torów. 
Zawodnicy którzy nie zastosują się do tych zaleceń zostaną skreśleni z listy startowej 
zawodów. 
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 
4) Każdy zawodnik danej drużyny otrzymuje punkty (według punktacji FINA), które 
są sumowane na koniec zawodów. Ilość osób punktujących dla drużyny równa jest 
najmniejszej ilości zawodników zgłoszonych z danego klubu w poszczególnych 
konkurencjach. 
 


