
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

IV OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW PŁYWACKICH 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY 

KRZYSZTOFA MATYJASZCZYKA 

15 października 2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizatorzy zawodów: 

Uczniowski Klub Sportowy ORKA CZĘSTOCHOWA 

Urząd Miasta w Częstochowie 

Termin i miejsce zawodów: 

15.10.2022r. ( sobota )  

Pływalnia kryta „Sienkiewicz Częstochowa” 

ul. Najświętszej Maryi Panny 56 

42-217 Częstochowa 

Harmonogram zawodów: 

8.45 – 9.05 – rozgrzewka dziewcząt. 

9.05 – 9.25 – rozgrzewka chłopców. 

9.15 – odprawa techniczna kierowników drużyn w biurze zawodów. 

9.30 – rozpoczęcie zawodów. 

14.45 – planowane zakończenie zawodów pływackich. 

Informacje techniczne: 

Pomiar Colorado Time Systems 

Transmisja internetowa HD – live  

Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m / 6 torów. 

Zawody są rozgrywane seriami na czas. 

Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie nadesłanych czasów, od najsłabszej do najszybszej serii. 

Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej w sztafecie. 

W sztafetach mają prawo startu tylko zawodnicy, którzy wystartują przynajmniej w 1 konkurencji 

indywidualnej. 

Kategorie wiekowe: 2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006-2005, 2004 i starsi (PK) 

TOR 1 JEST TOREM JEDNOKIERUNKOWYM PRZEZNACZONYM NA SKOKI STARTOWE DO 

WODY. SKOKI DO WODYW INNYCH MIEJSCACH SĄ NIEDOPUSZCZALNE POD GROŹBĄ 

WYKLUCZENIA Z ZAWODÓW!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM ZAWODÓW I KATEGORIE WIEKOWE CHŁOPCÓW ORAZ DZIEWCZĄT 

Nr 

konkurencji 
Konkurencja 

2013 i 

młodsi 
2012 2011 2010 2009 

 

2008 2007 

2006 

– 

2005 

2004 i 

starsi 

(PK)** 

1,2 50 dowolny X X X X X X X X X 

3,4 
50 

klasyczny 
X X X X X X X X X 

5,6 
100 

dowolny 
 X X X X X X X X 

7,8 
50 

motylkowy 
 X X X X X X X X 

9,10 
50 

grzbietowy 
X X X X X X X X X 

11, 12 
100 

zmienny 
 X X X X X X X X 

13 
4x50 

dowolny 
X

*
  

 

14 
4x50 

zmienny 

 
X

*
 

*
po jednej osobie z rocznika – sztafeta mieszana (ewentualnie osoba młodsza, ale w ramach podanych 

roczników) 

** dopuszcza się starty roczników 2004 i starsi wyłącznie poza konkurencją 

Zgłoszenia do zawodów: 

Zgłoszenia do zawodów należy nadsyłać na adres poczty e-mail: bialyswim@gmail.com w terminie do 

11.10.2022r. do godz. 20:00. Każde zgłoszenie będzie potwierdzone e-mailem zwrotnym. 

Obowiązuje zgłoszenie w systemie SEL lub z programu Entry Editor SPLASH. 

Zgłoszenie musi zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia (RRRR-MM-DD), płeć (K lub M), kod klubu, 

konkurencję i najlepszy wynik uzyskany w ostatnich 12 miesiącach (czasy zostaną zweryfikowane na 

podstawie swimrankingu) 

Skreślenia możliwe są do 13.10.2022 do godz. 20.00. Po tym terminie opłata startowa pobierana będzie 

zgodnie ze zgłoszeniem.  

Organizator ustala limit zawodników startujących w zawodach do 300 osób (nie wliczając zawodników 

organizatora), decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości chętnych, zostanie utworzona lista 

rezerwowa, która będzie uzupełniała listę główną w miarę ewentualnych skreśleń.  

 

Nagrody: 

Dyplomy, medale dla pierwszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej.  

Dyplomy i Puchary Prezydenta Miasta Częstochowy dla zawodników z najlepszymi czasami za 50 metrów 

w stylu dowolnym w kategoriach wiekowych 2011 i młodsi, 2008-2010, 2007-2005. 

 

Zasady finansowania: 

Koszty organizacyjne ponosi organizator. Koszty uczestnictwa ponoszą kluby: Opłata startowa wyłącznie na 

konto wynosi 60 zł od zgłoszonego zawodnika oraz 30 zł od zgłoszonej sztafety. Opłaty należy dokonać 

mailto:bialyswim@gmail.com


przelewem na konto bankowe w terminie do 13.10.2022r. Opłata dokonana po tym terminie wynosi 80 zł od 

zgłoszonego zawodnika. Opłata gotówką w dniu zawodów wynosi 100 zł od zgłoszonego zawodnika. 

Dane do przelewu: Uczniowski Klub Sportowy „ORKA”Częstochowa ul. Mireckiego 26A lok. 12, 

42-208 Częstochowa. W opisie należy wpisać: Zawody o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy – Nazwa 

Klubu/ilość zawodników.  

NR KONTA: 63 1600 1462 1803 2635 6000 0001 (BNP PARIBAS) 

Dane do faktury prosimy przesłać na adres: klub@uksorka.hekko24.pl 

 

Oświadczenie, stan zdrowia: 

Zgłaszający klub zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów uczestnicy posiadają ważne badania lekarskie 

(karty zdrowia sportowca), które trenerzy lub opiekunowie ekip mają posiadać ze sobą na imprezie (do 

kontroli kart zdrowia sportowca upoważniony jest naczelnik zawodów i sędzia główny imprezy) oraz 

stosowne ubezpieczenie.  

 

Postanowienia końcowe: 

W sprawach nieobjętych komunikatem organizacyjnym decyduje organizator. W sprawach nieobjętych 

regulaminem decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów. Nie dopuszcza się 

dodatkowych wyścigów poza konkursem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione jak 

również szkody i wypadki. Za dyscyplinę zawodników podczas trwania zawodów odpowiedzialni są  

trenerzy/kierownicy ekip. Wokół niecki basenu mogą przebywać tylko zawodnicy startujący w danej  

konkurencji. Ze względu na brak trybun oraz niewielką przestrzeń wewnątrz pływalni, do dyspozycji 

zawodników zostanie przeznaczona hala sportowa połączona z pływalnią. Za doprowadzenie zawodników 

na start odpowiada trener każdej ekipy. Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi 

odpowiedzialnościztytułu następstw wypadków. Lista startowa oraz wyniki z zawodów zostaną 

opublikowane na stronie internetowej www.megatiming.pl. Po opublikowaniu list startowych nie będą 

możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników (skreślenia, dopisywanie, zamiana). 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków uczestników w materiałach 

fotograficznych i filmowych z zawodów orazw celach promocyjnych zawodów. 

Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.              

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z Covid-19 organizator zastrzega sobie możliwość  

ograniczenia liczby uczestników oraz w przypadku zaistnienia sił wyższych niezależnych od  

organizatora wyznaczenia NOWEGO TERMINU ZAWODÓW. 

Kontakt z organizatorem: 

Sprawy organizacyjne: Paweł Markowski: 606 135 702, Jacek Drzewiecki: 606 470 281, Bartosz 

Boborowski: 605 563 314 

Zgłoszenia, lista startowa, wyniki: Rafał Bałys: 664725830 

 

Serdecznie zapraszamy do Częstochowy !!! 
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