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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH

W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
LUBLIN 29-31 maja 2020r.

I.CEL.

1. Wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych.
2. Możliwość weryfikacji stopnia wyszkolenia zawodników z poszczególnych klubów sportowych.
3. Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu.
4. Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży.
5. Popularyzacja dyscypliny pływanie w środowisku osób niepełnosprawnych.
6. Integracja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych.

II. ORGANIZATOR:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START
ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa

Współorganizator – realizator zadania:
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin

III. INSTYTUCJE FINANSUJĄCE
1. Ministerstwo Sportu 
2. Gmina Miejska Lublin
3. Województwo Lubelskie
4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

IV. TERMIN I MIEJSCE
Mistrzostwa odbędą się w dniach 29-31 maja 2020 roku na pływalni „AQUA” Lublin Al. Zygmuntowskie 4:

- długość pływalni 25m
- ilość torów 8
- temperatura wody 27oC
- pomiar czasu: elektroniczny
- basen rozgrzewkowy

V. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE I TRANSPORT
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników  zapewnia organizator od kolacji w dniu 29.05.2020r.  do obiadu  w dniu 
31.05.2020r . Zakwaterowanie, śniadania i kolacje w hotelu Victoria ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60               
w Lublinie, obiady na terenie pływalni Aqua Lublin, w restauracji Prosto z Mostu.  Koszty podróży i parkingów jednostki 
pokrywają we własnym zakresie. Za korzystanie z parkingu przy hotelu Victoria rozliczenia należy dokonać w recepcji 
hotelu.  Organizator zapewnia transport do/z miejsca zakwaterowania dla ekip, które wyraziły chęć skorzystania z niego
poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w zgłoszeniu.  Na czas zawodów organizator zabezpiecza usługę 
transportu z hotelu na basen. 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami zawodów mogą być zawodnicy niepełnosprawni z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku 

zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START”, zakwalifikowani do klas startowych zgodnie                  
z przepisami World Para Swimming oraz PZSN START.

2. Zgłoszeni zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
3. Każdy zawodnik ma obowiązek startu minimum w 3 konkurencjach indywidualnych.
4. Nie dopuszcza się startów poza konkurencją (PK).
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5. Zawodnicy startować będą w 3 grupach wiekowych:
 grupa wiekowa „A” – zawodnicy z rocznika 2002-2003 – juniorzy starsi, 
 grupa wiekowa „B” – zawodnicy z rocznika 2004-2007 – juniorzy, 
 grupa wiekowa „C” – zawodnicy z rocznika 2008 i młodsi   – juniorzy młodsi.
6. Wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów, podczas ich trwania powoduje nałożenie opłaty regulaminowej

w wysokości 50,00 zł.
7. Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej w przypadku choroby lub 

kontuzji, która jest potwierdzona przez obsługę medyczną zawodów.

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Indywidualnie seriami na czas, w kategorii dziewcząt i chłopców, systemem „open”.
2. Serie ustalone wg zgłoszonych czasów.
4. Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach.
5. Podczas zawodów obowiązują przepisy World Para Swimming, PZSN Start.
6. Pomiar czasu elektroniczny .

VIII. SZKOLENIE SĘDZIÓW PŁYWANIA Z PRZEPISÓW WORLD PARA SWIMMING
 Podczas zawodów przewiduje się przeprowadzenie szkolenia z przepisów World Para Swimming i zasad ich stosowania 
wśród sędziów w Polsce.
1. Uczestnicy, wymagania:

– posiadanie uprawnień sędziego pływania PZP ( co najmniej klasa pierwsza) i aktualnej licencji sędziowskiej 
PZP,

– chęć zaangażowania się w sędziowanie zawodów pływackich osób z niepełnosprawnościami. 
2. Wykładowcy:

– Jakub Krzywda – sędzia międzynarodowy World para Swimming, członek WPS TAG,
– Marek Grzywacz- sędzia  międzynarodowy World para Swimming.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się w załączniku nr 6 do Komunikatu. 

IX. PROGRAM  ZAWODÓW

PIĄTEK 29.05.2020r.
godz. do 16:00 przyjazd uczestników i zakwaterowanie
godz. 16:00 – 19:00 klasyfikacja medyczna 
godz. 19:00 – 20:00 kolacja w hotelu 
godz. 20:00 – 21:00 odprawa techniczna

SOBOTA 30.05.2020r.
godz. 07:00 – 09:00 śniadanie w hotelu
godz. 09:30 – 10:15  rozgrzewka na basenie 
godz. 10:30 – 10:50 ceremonia otwarcia
godz. 11:00 – 13:00 -  I blok zawodów:

1/2  50 m st. dowolnym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
3/4  100 m st. klasycznym SB4-SB13 dziewcząt i chłopców,
5/6 50 m st. motylkowym S5-S13 dziewcząt i chłopców,
7/8 400 m st. dowolnym S6-S13 dziewcząt i chłopców,
9/10 4 x 100 m st. zmiennym open dziewcząt i chłopców.

godz. 13:00  - 14:30 lunch na pływalni
godz. 14:30 – 14:50 rozgrzewka na pływalni 
godz. 15:00 – 18:00 - II blok zawodów:

11/12 100 m st. dowolnym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
13/14 50 m st. klasycznym SB1-SB13 dziewcząt i chłopców,
15/16 100 m st. grzbietowym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
17/18 4 x 100 m st. dowolnym open dziewcząt i chłopców.

godz. 19:00  kolacja w hotelu 
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NIEDZIELA 31.05.2020r.
godz. 07:00 – 08:45 śniadanie w hotelu
godz. 09:15 -  09:50 rozgrzewka na pływalni
godz. 10:00 – 13:00 – III blok zawodów

19/20 50 m st. grzbietowym S1-S13 dziewcząt i chłopców,
21/22 200 m st. dowolnym S2-S13 dziewcząt i chłopców,
23/24 100 m st. motylkowym S8-S13 dziewcząt i chłopców,
25/26 150 m st. zmiennym SM1- SM4 dziewcząt i chłopców,
27/28 200 m st. zmiennym SM5- SM13 dziewcząt i chłopców,
29/30 4 x 50 m st. dowolnym open dziewcząt i chłopców,
31 4 x 50 m st. dowolnym open mieszana

godz. 13:00 – 14:00 lunch na pływalni
godz. 14:10 – 14:30 uroczyste zakończenie Mistrzostw,
godz. 14:30 wyjazd uczestników zawodów 

X. NAGRODY
      1. Nagrodzeni  zostaną  najlepsi  zawodnicy  i  najlepsze  zawodniczki  (I-III  miejsce)  z  poszczególnych  kategorii  

wiekowych na podstawie sumy punktów World Para Swimming z trzech (klasy S1-S13) najlepszych startów.  
Zawodnicy klasyfikowani będą na podstawie klasy startowej S. Jeżeli zawodnik posiada klasę startową SB i/lub 
SM inną niż  S, to jego wyniki z konkurencji w stylu klasycznym i zmiennym zaliczane będą do jego klasyfikacji 
w klasie S.W klasyfikacji najlepszych zawodników krajowych obowiązuje zasada "minus jeden", co oznacza, że 
jeżeli  liczba zawodników rywalizujących w zawodach w danej klasie startowej, kategorii wiekowej i płci jest  
mniejsza niż cztery (4) to przyznaje się o jeden medal mniej niż liczba rywalizujących zawodników. W celu  
umożliwienia zawodnikom wszystkich klas  walki o medale, organizator zastrzega sobie możliwość połączenia 
wybranych klas startowych w klasyfikacji najlepszych zawodników krajowych i przyznanie jednego kompletu 
medali  w  tej  połączonej  klasyfikacji.  Decyzja  o  połączeniu  klas  startowych  zostanie  podjęta  po  analizie  
ostatecznych  zgłoszeń  do  zawodów  i  zakomunikowana  najpóźniej  w  trakcie  odprawy  technicznej.
W wyjątkowej sytuacji wycofania się zawodników z zawodów po odprawie technicznej, organizator zastrzega 
sobie możliwość zmiany sposobu łączenia klas  startowych.

      2. Konkurencje sztafetowe będą rozgrywane jako "konkurencje jednej klasy", a medale będą przyznawane 
zawodnikom pierwszych trzech drużyn sztafetowych na podstawie uzyskanych czasów.

XI. ZGŁOSZENIA
1. Wstępną informację odnośnie ilości osób  ( załącznik nr  1 ) należy przesłać w terminie do 20.04.2020 r na 

adres mailowy : icsirstart@interia.pl
2. Zgłoszenia tylko w wersji elektronicznej należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2020 

roku na adres e-mail ; icsirstart@interia.pl  załączniki nr: 2, 3, 4, 5  oraz na adres 
 ppbujak@wp.pl , załącznik nr 2 ( zgłoszenie do konkurencji indywidualnej i sztafety) 

3. Obowiązują standardowe formularze zgłoszeń.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilościowych ze względu na ograniczone środki 

finansowe – dotyczy to osób towarzyszących zawodnikom – wolontariusze i obsługa. Organizacje zostaną 
poinformowane o ewentualnej konieczności przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń.

5. Do zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć kopie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności. Brak kopii w/w 
orzeczeń przesłanych drogą elektroniczną skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów. Nie dopuszcza 
się dostarczania kserokopii podczas zawodów.

6. Listy startowe będą wywieszone na basenie, oraz do pobrania w dniu 29.05.2020r.  ze strony 
www.megatiming.pl

XII. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z organizacją zawodów, transportem w czasie zawodów, ubezpieczeniem uczestników 

podczas zawodów pokrywa organizator.
2. Koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem zawodników pokrywa organizator.
3. Koszty przyjazdu na zawody pokrywają jednostki delegujące.
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XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1 Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: organizator, ratownik medyczny, ratownicy WOPR

oraz trenerzy i kierownicy ekip.
2 W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Komisja  Odwoławcza,

która zostanie powołana na odprawie technicznej zawodów.
3 Organizator przewiduje przeprowadzenie  klasyfikacji  medycznej krajowej, dla zawodników zgłoszonych do

startu  w  MPJiJMwPN.  Klasyfikator  Jan  Chryczyk –  piątek  29.05.2020r  od  godziny  16.00   hotel  Victoria,
dodatkowa klasyfikacja  30.05.2020r  na basenie  Aqua  Lublin  –  po  ustaleniu  z  Panem  Janem Chryczykiem.
Prosimy  o  przygotowanie  aktualnej  dokumentacji  medycznej.  Zgłoszenia  do  klasyfikacji  medycznej  będą
przyjmowane na osobnych formularzach.

4 Szczegółowe  informacje  dotyczące  zawodów  otrzymają  kierownicy  ekip  w  dniu  przyjazdu  (odbiór  teczek
w recepcji hotelowej). 

5 Jednocześnie, zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez zawodników, prawnych ich opiekunów
oraz  trenerów  i  innych  osób  biorących  bezpośrednio  udział  w  zawodach  na  wykorzystanie  wizerunku  w
nieograniczonym czasie oraz przetwarzanie danych osobowych ( szczególnych kategorii danych osobowych o
stanie zdrowia)  zgodnie  z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016 r.  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 rozporządzenie o
ochronie danych) zwane dalej RODO,  w celach związanych z organizacją zawodów. Wyrażający zgodę mają
prawo  wglądu  i  poprawiania  ich  oraz  podają  je  dobrowolnie.  Administratorem  danych  osobowych  jest
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”, 20-011 Lublin, Al. Piłsudskiego 22 .

6 Wyniki dostępne będą na stronie internetowej pod adresem: www.megatiming.pl/zawody/centralne
7 Osobą odpowiedzialnymi za przebieg imprezy ze strony organizatora jest: Bożena Tatarczak tel. 509484307

i  Piotr Jacniacki tel. 696914278.

ORGANIZATOR/Realizator zadania
 ICSiR „Start” Lublin 
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ZGŁOSZENIE  wstępne  

 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH,  LUBLIN 29-31.05.2020. 

 

Nazwa  jednostki organizacyjnej:  
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Zawody dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki , PFRON oraz realizowane przy 

wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego oraz Gminy Lublin.  



Załącznik nr 2
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Zawody dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i PFRON oraz realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego  oraz Gminy Lublin. 
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Załącznik nr 2
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Załącznik nr 3 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUBLIN 29-31.05.2020 

 

Nazwa  jednostki organizacyjnej: 
 

………………………………………………………………………..…………………………………………..………..………..…… 
Imię i nazwisko, oraz nr telefonu kierownika ekipy: 
 

………………………………………………………………………..…………………………………………..………..………..…… 
 

Ekipa będzie korzystać z transportu organizatora podczas zawodów: TAK/NIE. 
 

Osoby towarzyszące: 

1. 

2. 

3. 

4. 
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wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego oraz Gminy Lublin. 

 
Lp. 

 
Nazwisko i Imię 

 

Data 
urodzenia 

 

Kobieta/ 
Mężczyzna 

K/M 
NR ORZECZENIA 

KLASYFIKACJA 
SPORTOWA 

 
Wózek 

(X) 

 
 

Zakwaterowanie 
(TAK/NIE) 

 
Kadra 

narodowa 
(X) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         
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LISTA IMIENNA 
 
Nazwa zadania: MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH     

W PŁYWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Termin i miejsce: 29-31.05.2020 , LUBLIN 

Nazwa  jednostki   organizacyjnej:  
 

………………………………………………………………………..…………………………………………..………..………..…… 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Rok urodzenia 

(zawodnicy) 
Funkcja * Podpis 

  

1     
  

2     
  

3     
  

4     
  

5     
  

6     
  

7     

8     

9     

 *Funkcja:  

Z - zawodnik,    O – obsługa (OS -  sędziowska, OT- techniczna, OM- medyczna, OTiI- trenersko -

instruktorska), W – wolontariusz 

Zawody dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i PFRON oraz realizowane przy wsparciu 

finansowym Województwa Lubelskiego oraz Gminy Lublin.  
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ZGŁOSZENIE DO KLASYFIKACJI MEDYCZNEJ  

 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH W PŁYWANIU 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH,  LUBLIN 29-31.05.2020 r. 

 

Nazwa  jednostki organizacyjnej:  
 
………………………………………………………………………..…………………………………………..………..………..…… 

 
Lp. 

 
Nazwisko i Imię 

 

Data 
urodzenia 

 
Rodzaj Schorzenia 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
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wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego oraz Gminy Lublin.  



                                                         Załącznik nr 6            
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Szkolenie sędziów pływania z przepisów World Para Swimming 

Termin i miejsce 
29–31 maja 2020, Pływalnia „AQUA Lublin”, Aleje Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin 

Cel 
• Podniesienie poziomu znajomości przepisów World Para Swimming i zasad ich stosowania 

wśród sędziów w Polsce 

• Podniesienie poziomu sędziowania zawodów pływackich osób z niepełnosprawnościami w 
Polsce 

Organizator 
• Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

• Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” Lublin 

Uczestnicy 
Wymagania: 

• Posiadanie uprawnień sędziego pływania PZP (co najmniej klasa pierwsza) i aktualnej licencji 
sędziowskiej PZP 

• Chęć zaangażowania się w sędziowanie zawodów pływackich osób z niepełnosprawnościami 

Finansowanie 
• Ministerstwo Sportu i Turystyki 

• Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają organizatorzy szkolenia 

• Udział w szkoleniu jest bezpłatny – uczestnicy szkolenia sędziują zawody społecznie (bez 
ekwiwalentu) 

• Dojazd uczestników szkolenia we własnym zakresie lub z lokalnymi drużynami 

Wykładowcy 
• Jakub Krzywda – sędzia międzynarodowy World Para Swimming, członek WPS TAG 

• Marek Grzywacz – sędzia międzynarodowy World Para Swimming 

Goście 
• Wojciech Seidel – trener kadry narodowej 

• Marcel Jarosławski – członek zarządu PZSN „Start” 
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Program szkolenia 
Data Godzina Aktywność 

29 maja 
(piątek) 

14:00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie 

15:00 – 19:00 Część teoretyczna szkolenia (1) 

19:00 – 20:00 Kolacja w hotelu 

20:00 – 21:00 Odprawa techniczna 

30 maja 
(sobota) 

06:30 – 07:45 Śniadanie w hotelu 

08:00 Przejazd z hotelu na pływalnię 

08:30 – 10:00 Część teoretyczna szkolenia (2) 

10:15 Odprawa sędziów 

10:45 Ceremonia otwarcia 

11:00 – 13:00 1. blok zawodów 

13:00 Lunch na pływalni 

13:30 – 14:30 Część teoretyczna szkolenia (3) 

14:30 Odprawa sędziów 

15:00 – 18:00 2. blok zawodów 

19:00 Przejazd z pływalni do hotelu 

19:30 Kolacja w hotelu 

31 maja 
(niedziela) 

07:00 – 08:45 Śniadanie w hotelu, wymeldowanie 

09:00 Przejazd z hotelu na pływalnię 

09:30 Odprawa sędziów 

10:00 – 13:00 3. blok zawodów 

13:00 – 14:00 Podsumowanie szkolenia 

14:00 Lunch na pływalni 

15:00 Wyjazd uczestników szkolenia z pływalni 

 
Uwaga: Godziny przejazdów pomiędzy pływalnią a hotelem mogą ulec zmianie. Proszę zwracać 
uwagę na tablicę ogłoszeń w hotelu i na pływalni. 
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Zagadnienia 
Część teoretyczna szkolenia (1) – piątek 15:00–19:00 

• Podstawy systemu klasyfikacji zawodników z niepełnosprawnościami 
o Grupy niepełnosprawności 
o Klasy startowe 
o Proces klasyfikacji 

• Przepisy World Para Swimming 
o wyjątki od przepisów FINA dla startów i stylów 
o specyficzne przepisy odnośnie wyścigu i sztafet 
o wycofania (skreślenia) 
o asystenci, tapping 

• Procedury World Para Swimming 
o procedura na miejsce zbiórki 
o procedura i formularz dyskwalifikacji 
o protesty techniczne, odwołania 

• Klasyfikacja i kody dla wyjątków a sędziowanie podczas zawodów 

• Specyficzne wymagania wobec sędziów na zawodach World Para Swimming 
o sędzia główny 
o starter 
o sędzia stylu 
o inspektor nawrotów 
o kierownik inspektorów nawrotów 

Część teoretyczna szkolenia (2) – sobota 8:30–10:00 
• World Para Swimming 

o zadania i cele 
o struktura organizacyjna 
o klasy sędziowskie 

• Procedury World Para Swimming 
o przyrządy startowe i do tappingu 
o modyfikacje strojów pływackich 
o plastry medyczne 
o wycofania (skreślenia) 
o zgłoszenia składu zespołu sztafetowego 

Część teoretyczna szkolenia (3) – sobota 13:30–14:30 
• Przygotowania do zawodów 

o Weryfikacja zgłoszeń 
o Przygotowanie pływalni do zawodów 

• Formy rozgrywania zawodów 
o Punkty WPS 
o Klasyfikacja w konkurencjach i klasach startowych 
o Reguła „minus jeden” 
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• Rekordy Świata i Europy WPS: procedury, formularze, sposób postępowania 

Część praktyczna szkolenia 
• Sędziowanie w trakcie zawodów osób z niepełnosprawnością (funkcje: sędzia stylu, starter, 

inspektor nawrotów, kierownik wyścigu) 

Zakwaterowane 
Uczestnicy szkolenia zakwaterowani będą w Hotelu Victoria, Lublin ul. Gabriela Narutowicza 58/60 
 

Wyżywienie 
Miejsce serwowania poszczególnych posiłków jest określone w programie szkolenia. 

Transport pomiędzy hotelem a pływalnią 
Uczestnicy szkolenia mogą korzystać z transportu zapewnionego przez organizatora dla uczestników 
zawodów. 
 
W trakcie zawodów przejazdy autobusem pomiędzy hotelem a pływalnią będą odbywały się zgodnie z 
grafikiem transportów, który będzie dostępny w hotelu i na pływalni. 
 
Uwaga: organizator nie zapewnia przejazdu z powrotem do hotelu w niedzielę po zawodach. 
Uczestnicy szkolenia powinni wymeldować się z hotelu przed przejazdem na ostatni blok zawodów i 
zabrać bagaż ze sobą. 

Wyposażenie uczestników 
Uczestnicy szkolenia powinni posiadać ze sobą: 

• kompletny strój sędziowski zgodny z regulaminem Kolegium Sędziów PZP 

• gwizdek 

• wydrukowane przepisy pływania World Para Swimming (w języku polskim lub angielskim) 

Kontakt 
Jakub Krzywda 
telefon: 602 510 333, email: jakub.krzywda@gmail.com 


