
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

ZAWODY Z OKAZJI 45-LECIA ZSOMS KRAKÓW 

Małopolska Liga Dzieci 

Kraków, 5 marca 2023 
 

1. TERMIN ZAWODÓW:  5 marca 2023 

 Rozgrzewka godzina 830 (dziewczęta 830; chłopcy 900); Zawody godzina 930 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:  Kryta Pływalnia ZSOMS Kraków, 31-521 Kraków, ul. Grochowska 20 

 

3. PATRONAT MEDIALNY: TVP3 Kraków 

 

4. INORMACJE TECHNICZNE: 

 Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C 

 Pomiar czasu: elektroniczny 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA  oraz PZP 

 

5. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

 UKS SMS Galicja Kraków 

 ZSOMS Kraków 

 

6. Delegat MOZP: Paulina Kujawa 

 

7. ZASADY FINANSOWANIA:  

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 

 Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego od każdego zgłoszonego startu 

 Opłata startowa płatna przelewem w terminie do 2 marca 2023 na rachunek bankowy MOZP,  

Bank PKO BP S.A.  II oddział  w Krakowie nr  61 1020 2906 0000 1202 0114 8055 z dopiskiem 

MLD1KRA 

 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia całego klubu jest dołączenie do zgłoszenia końcowego skanu 

lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. Opis przelewu 

powinien zawierać: nazwę przelewu MLD1KRA wraz z nazwą klubu oraz liczbą opłaconych 

startów. 

 Opłata startowa nie będzie pobierana od zawodników wycofanych w terminie do 2 marca 

2023 do godz. 2200 

 Przy skreśleniach dokonanych od 3 marca 2023 nie przewiduje się zwrotu opłaty startowej 

 Opłata za listę startową 50 zł. Bezpłatna lista startowa w formacie *.pdf do pobrania ze strony  

www.livetiming.pl 

 

8. ZASADY UCZESTNICTWA:  

 W zawodach mają prawo startu zawodnicy 10- letni i młodsi będące członkami klubów, stowarzyszeń 

i szkółek pływackich, a także osoby niezrzeszone 

 W zawodach mają prawo startu zawodnicy z terenu województwa małopolskiego 

http://www.livetiming.pl/


 Każdy zawodnik może wystartować maksymalnie w dwóch konkurencjach indywidualnych i jeden raz 

w sztafecie. 

 Licencje zawodnicze PZP nie są wymagane. 

 Zawodnicy zobowiązani są do posiadania badań lekarskich umożliwiających start w zawodach Za 

posiadanie badań czyni się odpowiedzialnych kierowników poszczególnych ekip lub oświadczenie 

opiekuna prawnego zawodników niezrzeszonych 

 

9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW  

 Zgłoszeń należy dokonywać przez edytor zgłoszeń SPLASH Entry Edytor. Wygenerowany plik *.lxf 

należy wysłać na adres robertbrus@poczta.onet.pl   

 Termin zgłoszeń upływa we wtorek 28 lutego 2023 o godzinie 2200 

 Składy zespołów sztafetowych prosimy podawać do 3 marca 2023 do godziny 2000 na adres mailowy 

robertbrus@poczta.onet.pl  

 

10. REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki startowe. 

Skoki startowe w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów. W sytuacji dużej 

liczby oczekujących na skok organizator zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego toru na skoki 

startowe 

 

11. NAGRODY:  

 medale za miejsca I-III oraz dyplomy za miejsca I – VI w każdej konkurencji i kategorii wiekowej. 

 Statuetki dla 3 najlepszych klubów w poszczególnych kategoriach wiekowych (klasyfikacja tylko dla 

zawodników z klubów zrzeszonych w MOZP). 

 puchar dla 3 najlepszych klubów w łącznej kategorii wiekowej 10 lat i młodsi (klasyfikacja tylko dla 

zawodników z klubów zrzeszonych w MOZP). 

 Konkurs z nagrodami 

 

12. PROGRAM ZAWODÓW: 

Małopolska Liga Dzieci 

L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

1-2 25m konkurencja zabawowa* K/M 8 lat i młodsi   

3-4 25m st. motylkowym K/M  9 lat 10 lat 

5-6 25m st. grzbietowym K/M 8 lat i młodsi 9 lat  

7-8 50m st. grzbietowym K/M   10 lat 

9-10 25m st. klasycznym K/M 8 lat i młodsi 9 lat 10 lat 

11-12 25m st. dowolnym K/M 8 lat i młodsi 9 lat  

13-14 50m st. dowolnym K/M   10 lat 

15 4x25m konkurencja zabawowa* MIX 8 lat i młodsi   

16 4x25m st. dowolnym** MIX  9 lat 10 lat 

* - „Wyścig motorówek” - start odbywa się z wody, trzymając jedną ręką ściany startowej/uchwytu do startu grzbietowego. Pod 

pachami znajduje się makaron. Przybór musi znajdować się w niezmienionym miejscu przez cały wyścig. Zakończenie przez dotknięcie 

ręką ściany i przekazanie przyboru kolejnej osobie. Start kolejnych osób odbywa się z wody. Płeć dowolna. 

** - Zespół musi składać się z dwóch dziewcząt i dwóch chłopców. Dopuszczalne starty w innych składach (np. troje dziewcząt i jeden 

chłopiec) poza konkurencją. Start po głębokiej stronie może odbywać się ze słupka. Po stronie płytkiej zawodnicy startują z wody. 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas, 

 Rozstawienie serii od najwolniejszej do najszybszej  

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 

 Godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków mogą ulec zmianie 

 Wyniki nie będą wysyłane do Rankingu Europejskiego 

 Materiały graficzne (zdjęcia, filmy) będą publikowane na stronach: http://uksgalicja.pl/, 

https://www.facebook.com/zsoms.grochowska.krakow/ , https://www.facebook.com/uksgalicja  
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 Prosimy o posiadanie obuwia zamiennego na basen oraz halę (najlepiej klapki) zarówno zawodników, 

jak i rodziców. Foliowe worki możliwe do zakupu na portierni 

 W obiekcie będzie funkcjonował bufet/sklepik – zapraszamy do skorzystania! 

 Informujemy, że parking szkolny będzie niedostępny dla rodziców. Liczba miejsc przy ul. Grochowskiej 

jest ograniczona, dlatego zachęcamy do ewentualnego parkowania wzdłuż ul. Wilka Wyrwińskiego.  

W okolicach szkoły obowiązuje płatna strefa parkowania 

 Parking dla klubów dojeżdżających busami (do 20 osób) – teren szkoły, wjazd od ul. Rusałek                                   

( https://goo.gl/maps/qqxFLJLGGS9fKHYf8 ) 

 Parking dla klubów dojeżdżających autobusami (powyżej 20 osób) – parkingi płatne przy Galerii 

Kazimierz ( https://goo.gl/maps/B5HwuTb2Ep1KNwQu6 - liczba miejsc mocno ograniczona) oraz przy 

ul. Kopernika ( https://goo.gl/maps/T8cqctdmcWGYuhTV8 )  

 


