
DLA SYMPATYKÓW PŁYWANIA TRANSMISJA LIVE POD ADRESEM (WKRÓTCE PODAMY) 
 

  

 

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y 

MISTRZOSTW  WOJEWÓDZTWA  LUBELSKIEGO  

W WIELOBOJU PŁYWACKIM 

 

1. Termin i miejsce:  29.01.2022 r. (sobota). Pływalnia AQUA Lublin Al. Zygmuntowskie 4; (25  m, 10 

torów, pomiar elektroniczny).  

 

2. Uczestnictwo: w zawodach prawo startu mają zawodnicy ur. w roku 2009 i starsi (13 lat i starsi), 

zgłoszeni  przez  Kluby  Sportowe zrzeszone w LOZP, zawodnicy spoza województwa – starty poza 

konkursem. Wszyscy zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać status AKTYWNY w SEL.   

 

3. Organizator: 

- Lubelski Okręgowy Związek Pływacki 

- Urząd Miasta Lublin 

 

4. Cel zawodów: wyłonienie mistrzów województwa pod względem wszechstronności pływackiej  

w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn 

 

5. Program zawodów:  

Zawody  będą rozgrywane w 2-ch  blokach konkurencji  seriami  na czas od serii najszybszej do 

najwolniejszej. 

 

I BLOK II BLOK 

rozgrzewka 8.30   zawody 9:15 rozgrzewka 13:30   zawody 14:15 

1/2 50 m st. dowolnym 15/16 50 m st. grzbietowym 

3/4 50 m st. motylkowym 17/18 50 m st. klasycznym 

5/6 100 m st. grzbietowym 19/20 100 m st. dowolnym 

7/8 100 m st. klasycznym 21/22 200 m st. grzbietowym 

9/10 200 m st. dowolnym 23/24 100 m st. zmiennym 

11/12 100 m st. motylkowym 25/26 400 m st. dowolnym 

13/14 200 m st. zmiennym   
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6. Przepisy techniczne: według zasad generalnych; zgłoszenia wszystkich zawodników zostaną 

zweryfikowane wg swimrankings.net z ostatnich piętnastu miesięcy poprzedzających zawody.  Podczas  

zawodów  obowiązują  przepisy  FINA  i  PZP. Każdy zawodnik/zawodniczka ma prawo startu tylko w 

trzech konkurencjach. Mistrzostwa Województwa Lubelskiego zostaną rozegrane w trzech kategoriach 

wiekowych: I: 13 – 14 lat, II: 15 – 16 lat oraz III: OPEN (13 lat i starsi). Do punktacji wielobojowej 

liczona będzie suma punktów za trzy najlepsze starty z zastrzeżeniem: 

a) w kategorii I i II suma punktów Rudolpha (100 m st zmiennym nie ma pkt Rudolpha), natomiast w 

kategorii OPEN suma punktów FINA 

b) aby zawodnik mógł być klasyfikowany w punktacji wielobojowej musi wystartować w co najmniej 

jednej z dwóch konkurencji – 200 m st. zmiennym, 400 m st. dowolnym. 

 

7. Zgłoszenia: wyłącznie poprzez platformę SEL w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2022 (wtorek) 

 
8. Nagrody: medale za pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji i kategorii wiekowej oraz statuetki za 

miejsca I – III w punktacji wielobojowej w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn. 

 

9. Zasady finansowania: zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

realizowane jest przy pomocy finansowej Gminy Lublin. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby. 

Opłata startowa wynosi 50 zł od zgłoszonego zawodnika, płatna gotówką w biurze zawodów; kluby 

zrzeszone w LOZP zwolnione są z opłaty startowej. 

 
10. Sprawy różne: w zawodach mogą uczestniczyć kluby, które spełniają wymogi PZP związane 

z pandemią (dotyczące procedur bezpieczeństwa). 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. Zawody będą rozgrywane bez udziału 

publiczności. Wszystkich uczestników obowiązują maseczki (poza rozgrzewką i startem w zawodach). 

Przedstawiciele klubów zobowiązani są do posiadania oświadczeń: przedstawiciela klubu dotyczącego 

covid-19, oświadczeń zawodników/opiekunów prawnych oraz oświadczenia dotyczącego ilości 

zaszczepionych osób (zawodników i opiekunów). Wszystkie oświadczenia do pobrania ze strony 

zawodów: http://www.livetiming.pl/contest/ece3126f-388d-437f-ab14-84ca10631320 . 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. 

Serdecznie Zapraszamy 

http://www.livetiming.pl/contest/ece3126f-388d-437f-ab14-84ca10631320

