
 

    

 
 
 

   
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 

“O LAUR LUBELSKIEGO KOZIOŁKA 2021” - VI RUNDA 
 

 
1. TERMIN ZAWODÓW: 27 listopada 2021 (sobota) 

2. MIEJSCE ZAWODÓW: AQUA Lublin, Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin 

3. INFORMACJE TECHNICZNE: 

- pływalnia - 25 m 

- ilość torów – 10 

- temperatura wody - 27°C 

- pomiar czasu – automatyczny 

4. ORGANIZATOR:  

- MTP Lublinianka 

- WSiT Miasta Lublin 

- MOSiR „Bystrzyca” Lublin Sp. z o.o. 

5. ZASADY FINANSOWANIA:  

Koszty organizacyjne ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają kluby.  

Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 25 zł od każdego zgłoszonego zawodnika 

oraz 25 zł od każdej zgłoszonej sztafety 

płatna przelewem na konto: 

94 2490 0005 0000 4500 2891 4192 

MTP Lublinianka Al. Zygmuntowskie 4; 20-101 Lublin  

Ostateczny termin wpłaty to czwartek poprzedzający zawody (tj. 25.11.2021) – liczy się data wpływu  

na konto organizatora.  

Kluby z terenu miasta Lublin nie wnoszą opłaty startowej 

 

6. NACZELNIK ZAWODÓW: Kamil Duma – 665 122 125 

7. ZASADY UCZESTNICTWA: 

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez kluby, szkoły zrzeszone  

w Lubelskim Okręgowym Związku Pływackim i Polskim Związku Pływackim. Możliwe jest 

przyjęcie przez organizatorów zgłoszenia klubów nie zrzeszonych w PZP i LOZP (dzieci  

9 lat i młodsze). 

 



8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

Zgłoszenia zawodników 10 letnich i starszych wyłącznie poprzez platformę SEL. Zgłoszenia 

zawodników 9 letnich i młodszych przez wypełnienie i odesłanie zaproszenia w formacie Lenex File 

na adres pioswim@wp.pl (Piotr Bujak – 510089179) lub poprzez platformę SEL. Termin 

wszystkich zgłoszeń upływa w dniu 20.11.2021 (sobota). Skreślenia zgłoszonych zawodników – 

bez ponoszenia opłaty startowej – będą uwzględniane wyłącznie do 24.11.2021 (środa) bez 

jakichkolwiek wyjątków. Wszystkie czasy zgłoszeń zostaną zweryfikowane wg. swimrankings.net.  

Każdy klub może zgłosić tylko jedną sztafetę w każdej konkurencji sztafetowej 

Zgłaszanie składu sztafety wg kolejności płynięcia wyłącznie do końca rozgrzewki 

9. Uwaga! Warunkiem wysłania wyników zawodnika do rankingu europejskiego jest jego zgłoszenie 

poprzez SEL, Zawodnik zgłoszony plikiem lxf jest klasyfikowany w zawodach, natomiast  

w swimrankingu jest nieklasyfikowany.  

10. PROGRAM ZAWODÓW: 

rozgrzewka 9.00 – 9.25 zawody 9.30 

BLOK I 

dziewcząt chłopców 

1 50 m st. grzbietowym KAT III 2 50 m st. grzbietowym KAT III 

3 50 m st. dowolnym KAT II 4 50 m st. dowolnym KAT II 

5 50 m st. dowolnym KAT I 6 50 m st. dowolnym KAT I 

7 100 m st. dowolnym KAT III 8 100 m st. dowolnym KAT III 

9 50 m st. klasycznym KAT II 10 50 m st. klasycznym KAT II 

 

BLOK II 

dziewcząt chłopców 

11 100 m st. dowolnym KAT IV 12 100 m st. dowolnym KAT IV 

13 50 m st. klasycznym KAT V 14 50 m st. klasycznym KAT V 

15 50 m st. motylkowym KAT VI 16 50 m st. motylkowym KAT VI 

17 100 m st. zmiennym KAT VII 18 100 m st. zmiennym KAT VII 

19 100 m st. zmiennym KAT IV 20 100 m st. zmiennym KAT IV 

21 200 m st. dowolnym KAT V 22 200 m st. dowolnym KAT V 

23 200 m st. klasycznym KAT VI 24 200 m st. klasycznym KAT VI 

25 200 m st. klasycznym KAT VII 26 200 m st. klasycznym KAT VII 

27 4 x 100 m st. zmiennym KAT IV i V MIX 

28 4 x 200 m st. dowolnym KAT VI i VII  MIX 

 

Sztafety startują w łączonych kategoriach wiekowych – jak wyżej 

Szczegółowy harmonogram zawodów zostanie podany po terminie przyjmowania zgłoszeń,  

na stronie www.livetiming.pl/okregowe 

mailto:pioswim@wp.pl
http://www.livetiming.pl/okregowe


11. KATEGORIE WIEKOWE: 

KAT I – dzieci 8 lat i młodsze (rocznik 2013 i młodszy) 

KAT II – dzieci 9 lat (rocznik 2012) 

KAT III – dzieci 10 lat (rocznik 2011) 

KAT IV - dzieci 11 lat (rocznik 2010) 

KAT V – dzieci 12 lat (rocznik 2009) 

KAT VI – dzieci 13 lat (rocznik 2008) 

KAT VII – dzieci 14 lat i starsze (rocznik 2007 i starszy) 

12. NAGRODY: 

Medale dla trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej. Dyplomy dla 

dziesięciu najlepszych zawodników w I, II i III kat. i sześciu  w IV, V, VI, VII kat.  

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:          

–  w zawodach mogą uczestniczyć kluby, które spełniają wymogi PZP związane z pandemią 

(dotyczące procedur bezpieczeństwa) – przedstawiciel klubu musi posiadać i na polecenie 

organizatora złożyć w biurze zawodów wypełnione oświadczenie przedstawiciela klubu oraz 

podpisane oświadczenia wszystkich zawodników/opiekunów prawnych niepełnoletnich 

zawodników biorących udział w zawodach – załączniki do pobrania ze strony 

www.livetiming.pl/okregowe  

- ze względu na wytyczne Ministerstwa Zdrowia związane z pandemią COVID-19   

organizator ogranicza ilość uczestników do liczby osób podanym w aktualnym akcie 

prawnym na dzień rozpoczęcia zawodów  

- w przypadku zgłoszenia większej liczby osób organizator zastrzega sobie ograniczenie 

ilości serii w poszczególnych konkurencjach wg. swimrankings.net  

- zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności, więc trenerzy i opiekunowie 

przejmują dzieci od rodziców przed wejściem na nieckę basenu 

- w całym obiekcie (poza rozgrzewką i startem w zawodach) obowiązują maseczki 

- na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu – 1,5 metra 

- za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników oraz za przestrzeganie obostrzeń przez 

zawodników odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip 

- w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody na udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz 

wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych 

organizatora 

- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP i FINA 

- listy startowe nie będą rozdawane na zawodach, należy je pobrać ze strony 

www.livetiming.pl/okregowe 

- w sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów 

 

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


14. BIURO ZAWODÓW: mieści się w budynku pływalni – Al. Zygmuntowskie 4; 20-101 Lublin 

i będzie czynne w dniu zawodów od godz. 8.30 oraz podczas trwania zawodów. 

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW „O LAUR LUBELSKIEGO KOZIOŁKA 2021” 

 

Kategoria / Rocznik 

Runda I 

27.02.2021 

25 m 

Runda II 

24.04.2021 

25 m 

Runda III 

22.05.2021 

50 m 

Runda IV 

16.10.2021 

25 m 

Runda V 

6.11.2021 

25 m 

Runda VI 

27.11.2021 

25 m 

KAT I / 2013 i młodsi 25 grzb. 25 dow. 50 grzb. 25 grzb. 25 dow. 50 dow. 

KAT II / 2012 
25 dow. 50 dow. 50 grzb. 50 dow. 50 grzb. 50 dow. 

50 grzb. 25 klas. 50 dow. 50 grzb. 50 klas. 50 klas. 

KAT III / 2011 
50 grzb. 50 grzb. 50 dow. 50 grzb. 50 dow. 50 grzb. 

50 dow. 50 klas. 50 mot. 50 klas. 100 grzb. 100 dow. 

KAT IV / 2010 
50 dow. 50 grzb. 100 grzb. 50 grzb. 50 grzb. 100 dow. 

50 klas. 50 mot. 100 dow. 50 dow. 100 klas. 100 zm. 

KAT V / 2009 
50 dow. 100 grzb. 100 dow. 50 dow. 50 mot.  50 klas. 

50 mot. 50 klas. 100 grzb. 100 klas. 50 grzb. 200 dow. 

KAT VI / 2008 
50 grzb. 100 dow. 50 dow. 100 grzb. 100 dow. 50 mot. 

50 klas. 100 klas. 200 dow. 100 zm. 200 grzb. 200 klas. 

KAT VII / 2007 i starsi 
100 dow. 100 grzb. 200 zm. 50 klas. 50 mot. 100 zm. 

100 klas. 100 mot. 400 dow. 200 dow. 50 grzb. 200 klas. 

SZTAFETY 

KAT IV i V 
4x50 dow 

MIX 

4x50 dow 

K/M 

4x50 zm 

MIX 

4x50 zm 

K/M 

4x100 dow 

MIX 

4x100 zm 

MIX 

KAT VI i VII 
4x100 dow 

MIX 

4x50 zm 

MIX 

4x50 dow 

K/M 

4x50 dow 

MIX 

4x100 zm 

MIX 

4x200 dow 

MIX 

 

PUNKTACJA ZAWODÓW „O LAUR LUBELSKIEGO KOZIOŁKA 2021” 

 

Generalną klasyfikację indywidualną tworzy się sumując w każdej rundzie punkty zdobyte przez 

zawodników w konkurencjach indywidualnych: 1 miejsce – 10 pkt., 2 m. – 7 pkt., 3 m. – 5 pkt.,  

4 m. – 3 pkt., 5 m. – 2 pkt., 6 m. – 1 pkt. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez zawodników 

o ich kolejności decyduje większa liczba zwycięstw w poszczególnych konkurencjach. W przypadku, kiedy 

ilość zwycięstw w poszczególnych konkurencjach jest równa, decyduje wynik bezpośredniej rywalizacji w 

ostatniej rozegranej konkurencji z udziałem zainteresowanych zawodników. Dla zwycięzców 

poszczególnych kategorii – statuetki. 

 

Generalną klasyfikację klubową (drużynową) tworzy się sumując punkty zdobyte przez zawodników 

danego klubu w każdej rundzie: 1 miejsce – 15 pkt., 2 m. – 13 pkt., 3 m. – 12 pkt.,  

4 m. – 11 pkt., itd. oraz przez sztafety klubowe (według tego samego klucza) – w danej rundzie punktuje 

tylko trzech zawodników z jednego klubu i jedna sztafeta danego klubu w każdej kategorii wiekowej, w 

której startuje. Dla zwycięskich klubów  – puchary. 

 

            ORGANIZATOR 


