


• NOWY WYMIAR 
ZAWODÓW PŁYWACKICH !

• WYJĄTKOWY PUCHAR –
JEDYNY NA ŚWIECIE o 

wadze 48 KG !

• KLUBY Z CAŁEJ POLSKI I 
ZAGRANICY !

• UZNANI PARTNERZY !



Dominika
Kossakowska

Patryk 
Rożenek

AMBASADORZY:

Partnerzy:



SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAWODY PŁYWACKIE , W 
TRAKCIE KTÓRYCH BĘDZIESZ UCZESTNIKIEM M.IN. :

Wyjątkowego show na inaugurację zawodów.

 OPRAWA MUZYCZNA i KONFERANSJERZY na najwyższym poziomie.

 Platformy startowe podczas startu zawodników będą 
PODŚWIETLONE.

 Jedyne w swoim rodzaju OŚWIETLENIE podium zawodów podczas 
dekoracji.

 Energetyczny show na zakooczenie zawodów.



Organizator: 

Need For Swim Sp. z o.o.
Żory 44-240, ul. Sądowa 11
www.needforswim.pl
E-mail: biuro@needforswim.pl
Tel: 796 134 679 / 793 252 566

Cel zawodów:

- Popularyzacja  sportu pływackiego 
wśród dzieci i młodzieży. 
-Propagowanie pływania jako dyscypliny 
wpływającej na wszechstronny rozwój 
zdolności ruchowych dzieci i młodzieży. 
- Zapoznanie najmłodszych pływaków z 
atmosferą dużych zawodów pływackich.

Biuro zawodów:

Przed wejściem na basen  
sala nr 7 

od godziny 7:30

Termin i miejsce zawodów:

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Radlinie

ul. Korfantego 17 
44 – 310 RADLIN

17.12.2022r. (sobota)

mailto:biuro@needforswim.pl


Uczestnictwo:

W zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w roku z podziałem 
na kategorie wiekowe:

 Posiadający aktualne badania lekarskie, w przypadku braku badao muszą 
posiadad zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach.

 Zgłoszenie do zawodów przez Klub.

 Zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości  konkurencji indywidualnych.

 Rozstawienie serii nastąpi na podstawie aktualnego rankingu za wyjątkiem dystansów 25m. i 
50m kategorii najmłodszej,  w przypadku podania błędnych lub niepełnych danych zawodnika, 
niepozwalających go zidentyfikowad w Rankingu Europejskim, zostanie on rozstawiony z NT.

Kategorie I II III IV V VI VII VIII IX

Rocznik
2015 

młodsi
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

2007

starsi



Program zawodów:

Dziewczęta Chłopcy

Rozgrzewka godzina 10:00 - 10:45 kategorie I - IV , 

Otwarcie zawodów 10:50, rozpoczęcie zawodów: 11:00

1 25 m. st. dowolnym 2 25 m st. dowolnym

3 25 m st. motylkowym 4 25 m st. motylkowym

5 25 m st. grzbietowym 6 25 m st. grzbietowym

7 25 m st. klasycznym 8 25 m st. klasycznym

9 50 m st. dowolnym 10 50 m st. dowolnym

Przewidywane zakooczenie I bloku godzina 12:30

Rozgrzewka 13:00 -13:45 kategorie V - IX

Rozpoczęcie zawodów 13:50, rozpoczęcie zawodów 14:00

11 50 m st. dowolnym 12 50 m st. Dowolnym

13 100 m st. grzbietowym 14 100 m st. grzbietowym 

15 50 m st. motylkowym 16 50 m st. motylkowym 

17 100 m st. klasycznym 18 100 m st. klasycznym

19 50 m st. grzbietowym 20 50 m st. grzbietowym

21 100 m st. dowolnym 22 100 m st. dowolnym

23 50 m st. klasycznym 24 50 m st. klasycznym

25 Sztafeta 4x50m st. dowolnym OPEN

Dekoracje zawodników odbywad się będą na bieżąco, pomiędzy poszczególnymi konkurencjami

Po zakooczeniu zawodów dekoracja najlepszych drużyn i zawodników

Przewidywane zakooczenie zawodów godzina 21:00



Zgłoszenie do zawodów dla zawodników 9 lat 
i młodszych muszą byd przygotowane w 
edytorze 
zgłoszeo SPLASH Entry Edytor.
Zaproszenie dostępne na stronie live timing.
Zgłoszenie do zawodów dla zawodników 10 lat
i starszych w systemie SEL 
https://l2.polswim.pl/zawody, 
oraz w zaproszeniu w edytorze zgłoszeo dla 
niezrzeszonych klubów  
SPLASH Entry Edytor.

bialyswim@gmail.com

Rafał Bałys kom. 664725830

Zgłoszenie musi zawierad: 

 imię i nazwisko zawodnika
 pełna datę urodzenia (dd/mm/rrrr)
 nazwę klubu
 dystans i konkurencje
 najlepszy wynik

Obowiązuje zgłoszenie z programu 
Entry Edytor – Splash na adres: 

Zgłoszenia:

UWAGA : Terminy zgłoszeo do dnia 
12.12.2022 (poniedziałek) do godziny 

22.00.
Wszystkie zgłoszenia do zawodów po 
terminie nie będą przyjmowane !!!

https://l2.polswim.pl/zawody
mailto:bialyswim@gmail.com


Skreślenia zawodników można dokonywad do dnia 14.12.2022r. do godziny 15:00

Po opublikowaniu w Internecie listy 
zgłoszonych zawodników zmiany mogą byd 

dokonane wyłącznie na odprawie technicznej i 
dotyczyd:

 wycofania zawodnika z konkurencji

 wpisania na miejsce wycofanego 
zawodnika w tej samej konkurencji innego 

reprezentanta tego samego klubu

Lista startowa zostanie umieszczona na stronie: www.livetiming.pl
w dniu 15.12.2022r. po godz. 12.00

Wyniki będą publikowane na bieżąco w Internecie na stronie www.livetiming.pl

http://www.livetiming.pl/
http://www.livetiming.pl/


Zasady finansowania:

Koszty uczestnictwa pokrywają kluby 
- opłata startowa wynosi 80 zł od zawodnika.

Płatna na konto do dnia 12.12.2022
(poniedziałek), po tym terminie opłata wzrasta do 

100 zł.
-opłata za sztafetę  wynosi 40zł

Upominki dla każdego zawodnika biorącego udział w tym niesamowitym wydarzeniu !

 Lista Startowa 10zł – opłata 
obowiązkowa ! 

 Zgłaszający proszeni są o wcześniejsze 
podanie danych do faktury. 

Informację należy przesład na adres: 

boz@needforswim.pl

 Dane do przelewu: 

Need For Swim Sp. z o.o.
Żory 44-240

ul. Sądowa 11

Numer Konta: 
05 1020 1390 0000 6502 

0634 3240

W tytule przelewu należy 
wpisad: „Zawody 
Pływackie. Imię i 

Nazwisko lub Klub 
Sportowy.”

mailto:npula@needforswim.pl
mailto:npula@needforswim.pl


Nagrody:

W kategoriach od I do IX trzy pierwsze 
miejsca w każdej konkurencji
otrzymują medale i dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.

Najlepszy zawodnik 
w poszczególnych kategoriach:

-2015 i młodsi
- 2014
- 2013
- 2012

- 2011-2010
- 2009-2008

- 2007 i starsi
za sumę czterech startów 
wg. tabel wielobojowych 

otrzyma  
PLECAK + NIESPODZIANKĘ  

o wartości 100zł !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości nagród w miarę pozyskania sponsorów.

Wartośd nagród – 30 000 zł ! 

Wśród wszystkich zawodników oraz 
trenerów zostaną rozlosowane 
NAGRODY SPECJALNE ! 
Osobisty odbiór nagrody w trakcie 
trwania zawodów w biurze zawodów.

Klub pływacki, który zajmie I miejsce
w generalnej klasyfikacji punktowej

FINA otrzyma  
SPECJALNY PUCHAR NEED FOR SWIM !



PUCHAR NEED FOR SWIM  - wyjątkowy przechodni puchar 
dedykowany tylko i wyłącznie zawodom  Need For Swim ! 

Waga pucharu wynosi 48 kg  i jest to jedyny taki puchar na świecie !!! 
W roku 2020 został wywalczony przez Klub Sportowy Górnik Radlin, który na pewno 

go tak łatwo nie odda !
Liczymy na zaciętą rywalizację !!



Przepisy techniczne:

Długośd pływalni 25 m, 6 torów, temp. 270C

 Pomiar czasu – elektroniczny

 Transmisja Internetowa Video Live 

 Studio Zawodów 

Wszystkie wyścigi w kategorii (IV – VIII 
również w stylu grzbietowym) odbywad się będą 
sposobem na zakładkę

 Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty 
odbiór w czasie dekoracji – w przypadku 
niezgłoszenia się zawodnika do dekoracji nagroda 
przepada

Kontakt z organizatorem:

Wojciech Szulc

Kom. 793 252 566

wszulc@needforswim.pl

mailto:wszulc@needforswim.pl
mailto:wszulc@needforswim.pl


Postanowienia koocowe:

• Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są 
niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.
• Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
• W sprawach spornych decyzje podejmuje Sędzia Główny Zawodów.
• Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
• Za dyscyplinę zawodników podczas trwania zawodów odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip.
• Wokół niecki basenu mogą przebywad tylko zawodnicy startujący w danej konkurencji oraz trenerzy.
• Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw wypadków.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki.
• Dekoracje zwycięzców będą się odbywały podczas trwania zawodów.
• Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
• Wyniki live będą dostępne na stronie: www.livetiming.pl
• Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez rodziców , uczestników zawodów oraz trenerów postanowieo zawartych w 
niniejszym komunikacie oraz wyrażenie zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatorów, 
wykorzystywanie zdjęd, filmów na potrzeby zawodów, w tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników 
zawodów na stronie internetowej www.livetiming.pl, a także portalach społecznościowych i w prasie - Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”

http://www.livetiming.pl/

