
 



 
1. Termin i miejsce zawodów: 08.10.2022 r. (sobota) - pływalnia 

ZSOMS w Raciborzu, ul. Śląska 3 

 

2. Organizatorzy: 

ZSOMS w Raciborzu,   

Współorganizator: 

Akademia SMS Racibórz (zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków 

Miasta Racibórz) 

 

3. Uczestnictwo w zawodach:  
W zawodach mają prawo startu zawodnicy:  

− zgłoszeni przez klub, szkołę lub PZP,  
− posiadający aktualną licencję i badania lekarskie. 

 

4. Program zawodów: 
 

Eliminacje: Finały:  

godz.  9.30 - rozgrzewka godz.16.30 - rozgrzewka 

godz. 10.30 - eliminacje godz.17.45 - uroczyste otwarcie 

 godz.18.00 - finały 
 

 

Eliminacje 
 

 Mężczyźni   Kobiety 

4.1 50 m st. dowolnym  4.2 50 m st. dowolnym 

4.3 50 m st. klasycznym  4.4 50 m st. klasycznym 

4.5 200 m st. zmiennym  4.6 200 m st. zmiennym 

4.7 50 m st. grzbietowym  4.8 50 m st. grzbietowym 

4.9 50 m st. motylkowym  4.10 50 m st. motylkowym 

  Finały  

     

 Mężczyźni   Kobiety 

4.1 50 m st. dowolnym  4.2 50 m st. dowolnym 

4.3 50 m st. klasycznym  4.4 50 m st. klasycznym 

4.5 200 m st. zmiennym  4.6 200 m st. zmiennym 

4.7 50 m st. grzbietowym  4.8 50 m st. grzbietowym 

4.9 50 m st. motylkowym  4.10 50 m st. motylkowym 
 

 

5. Przepisy ogólne : 

- długość pływalni  - 25 m  
- ilość torów - 6  
- temperatura wody - 27 °C 



- pomiar czasu  - elektroniczny  
- komisja sędziowska - powołana przez organizatora i Kolegium Sędziów OZP 

6. Zawody rozgrywane będą w formie eliminacji i finałów.  
a. Do finału Puchar Sprintu kwalifikuje się 12 zawodników w 

każdej konkurencji  
b. Do finału 200 m st. zmiennym kwalifikuje się 6 zawodników  
c. Rywalizacja w finale Pucharu Sprintu odbywa się w dwóch grupach 

(„parzystej” i „nieparzystej”) utworzonych na podstawie eliminacji, aż 
do wyłonienia zwycięzców grup  
- po każdym wyścigu odpada dwóch najwolniejszych pływaków  
- zwycięzcy grup walczą o zwycięstwo w bezpośrednim pojedynku 

 
7. Nagrody.  

a. Nagrody finansowe dla dwóch najlepszych sprinterów w 
poszczególnych konkurencjach  

b. Nagrody finansowe dla trzech pierwszych zawodników w konkurencji 200 
m st. zmiennym  

c. Puchar Marszałka Województwa Śląskiego za zwycięstwo w 
konkurencji 50 m st. klasycznym mężczyzn i kobiet  

d. Puchary dla zwycięzców poszczególnych finałów 

e. Nagroda specjalna Dyrektora ZSOMS dla zawodniczki i zawodnika, którzy 
uzyskają najwięcej punktów w punktacji wielobojowej punktów FINA za 
rezultaty uzyskane na wszystkich wyścigach 50 m (styl motylkowy, 
grzbietowy, klasyczny i dowolny) podczas eliminacji 

 
8. Zasady finansowania  

a. Koszty zawodów pokrywa organizator 
b. Koszty pobytu pokrywają startujące kluby  
c. Opłata startowa wynosi 20 zł od każdego zgłoszonego zawodnika bez względu 

na ilość startów. 

d. Uczniowie ZSOMS Racibórz są zwolnieni z opłaty startowej. 

Opłaty startowej należy dokonać przelewem na nr rachunku 64 8475 0006 2001 0011 6189 

0007. Odbiorcą przelewu jest ZSOMS w Raciborzu, ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz, w tytule 
przelewu należy wpisać: Puchar Sprintu, Nazwa Klubu, Ilość zgłoszonych zawodników. 
Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres agni.ostrowska@gmail.com do 6.10.2022 r. 
 

9. Zgłoszenie do zawodów   
wg. zasad generalnych (poprzez system SEL, zgłoszenie w formie 
elektronicznej *.lxf (Splash Entry Editor, dla ekip zagranicznych) prosimy 
przesłać na adres: bialyswim@gmail.com do dnia 02.10.2022 r. 
(niedziela) do godziny 20:00  

− kontakt: Rafał Bałys tel. 664 725 830 
 

10. Zakwaterowanie i wyżywienie  
Zakwaterowanie i wyżywienie należy zorganizować we własnym zakresie. 

 

11. Postanowienia końcowe:  
− podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP  
− konferencja techniczna odbędzie się na pływalni o godzinie 10:00, 08.10.2022 r.  
− sprawy organizacyjne: Agnieszka Ostrowska tel.: 604-638-724 lub 

agni.ostrowska@gmail.com 

mailto:agni.ostrowska@gmail.com
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Serdecznie zapraszamy do Raciborza! 


