
                                                                            

 

                                                                  

Zawody objęte honorowym patronatem Wójta Gminy Gniewino  

 

Imprezy towarzyszące 

Do Mistrzostw Polski Juniorów 

Na Wodach Otwartych 

Mistrzostwa Polski Długodystansowe w Pływaniu w Płetwach 

KIDS Open Water 

Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu na Wodach Otwartych 

Otwarte Mistrzostwa Gniewina dla Niezrzeszonych w Pływaniu Długodystansowym Na 

Wodach Otwartych  

                              

 

Komunikat Organizacyjny 
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Uwaga : Komunikat organizacyjny do Mistrzostw Polski w Pływaniu w Płetwach dostępny 

na stronie 

 Polskiego Związku Płetwonurkowania zgodny z regulaminem PZP-n 

 http://live.megatiming.pl/chodyna/2018/07_29_gniewino1/komunikat.pdf 

 

 

Open Kids 

Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu na Wodach Otwartych 

 

1. Cele imprezy: 

 Popularyzacja pływania na wodach otwartych. 

 Integracja środowiska pływackiego w Polsce 

 Krzewienie zasad sportowej rywalizacji wśród młodzieży 

 Popularyzacja atrakcji turystycznych regionu 

2. Miejsce zawodów i termin: 

Gniewino, 84-250 Nadole, ul: Bałtycka 30, „Stolemowa Grota”  

28/29 – 07 - 2018 

3. Organizatorzy: 

 UKS TRI-TEAM Rumia 

 Polski Związek Pływacki 

 Pomorski Okręgowy Związek Pływacki 

 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

4. Partnerzy: 

 Gmina Gniewino 

 MOSiR Rumia 

 Polski Związek Płetwonurkowania 

 Właściciel marki MICHAEL PHELPS 

 Sport Hotel „MISTRAL” 

 BortexSport 

 Baltic United 

5. Trasa wyścigów: 

 Trasa wyścigu będzie złożona z pętli o długości 1250m dla kategorii  Senior. 



  Dla zawodników startujących w wyścigach Open Kids trasy zostaną wytyczone po 

trójkącie pomiędzy bojami pętli głównej – pętla 650m. 

 Start będzie odbywał się z wody w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 

 Ruch prawostronny. 

 Metę będzie wyznaczać bramka ustawiona przez organizatora. 

 

Trasa wyścigu: 

 

 

6. Dystanse w kategoriach wiekowych i ilość okrążeni: 

 10/11 lat dystans 650m 1 okrążenie (trasa po trójkącie) 

 12/13 lat dystans 1300m 2 okrążenia (trasa po trójkącie) 

 Open dystans 5000m 4 okrążenia (trasa główna) 

7. Informacje techniczne: 

 Zawodnik ma prawo do startu w jednej dedykowanej dla swojego wieku konkurencji. 

 Zawodnicy mają prawo startować w strojach certyfikowanych przez FINA do pływania 

na wodach otwartych. 

 Zawodnicy winni posiadać aktualne licencje PZP 

8. Limit czasu od czasu zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach wynosi: 

 650m  7 minut 

 1300m 10 minut 

 5000m  15 minut 

9. Pomiar czasu ręczny 

10. Temperatur wody 20°C +/- 1,5°C 

11. Brak pływów  

12. Widoczność  1 m. 



13. Akwen dopuszczony przez SANEPiD 

14. Zgłoszenia zawodników: 

 

Open Kids Water 

 

 

 Zgłoszenia zawodnika do startu może dokonać macierzysty klub, szkoła mistrzostwa 

sportowego ,okręgowy związek pływacki lub PZP. 

 Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe  w 

stosunku do PZP (składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne). 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań 

lekarskich zawodników na czas trwania zawodów. 

 Zgłoszenia do zawodów Open KIDS Water  należy przesyłać do Elżbiety Chodyna  

elachodyna@poczta.fm Tel. 600 215 732 , w pliku LENEX wygenerowanym w 

programie Splash Entry Editor. Plik zgłoszeniowy tzw. zaproszenie.lxf  do pobrania na 

stronie zawodów na http://www.megatiming.pl/ 

 W zgłoszeniu należy wpisać: Imię i nazwisko, rok urodzenia, klub/miasto, numer 

licencji PZP 

 Zgłoszenia należy przesyłać do 23-07-2018 

 Listy zgłoszonych zawodników zostaną opublikowane na 2 dni przed zawodami 

 Wycofanie zawodnika po opublikowaniu list startowych możliwe przy przedstawieniu 

zwolnienia lekarskiego. W innym przypadku na klub zostanie nałożona kara 

finansowa w wysokości opłaty startowej. 

 Każdy zgłoszony zawodnik musi mieć status „AKTYWNY” w SEL 

 

 

Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu na Wodach Otwartych 

 

Obsługa informatyczna: Elżbieta Chodyna  elachodyna@poczta.fm, T 600 215 732 

 Zgłoszenia zawodnika do startu może dokonać macierzysty klub, szkoła mistrzostwa 

sportowego, okręgowy związek pływacki lub PZP.  

 Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w 

stosunku do PZP (składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne).  

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań 

lekarskich zawodników na czas trwania zawodów.  

 Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez 

osobę uprawnioną – Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego.  

mailto:elachodyna@poczta.fm
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 Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 dnia 23 lipca 2018 r. – jest to 

ostateczny termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć, w 

poszczególnych konkurencjach, jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza 

się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej i w trakcie zawodów - dotyczy 

również zgłaszania zawodnika w miejsce innego zawodnika tego samego klubu, o ile 

regulamin danych zawodów nie stanowi inaczej.  

 Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez 

niego statusu AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może być spowodowany:  

 - brakiem wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok,  

 - brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie badań musi być 

zamieszczony w SEL) ,  

 - brakiem ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan 

lub zdjęcie oświadczenia musi być zamieszczony w SEL),  

 - brakiem wniesienia składki członkowskiej przez klub macierzysty na rzecz OZP lub 

PZP.  

 Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub 

zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej.  

 Od godziny 24.00 w dniu 24 lipca 2018 r. (ostateczny termin zgłoszeń) do zakończenia 

konferencji technicznej przyjmowane będą wyłącznie wykreślenia zawodników 

zgłoszonych w terminie, lecz wniesiona opłata startowa nie będzie zwracana.  

 Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie 

później niż 48 godzin przed terminem odprawy technicznej.  

 Lista startowa zostanie opublikowana 26 lipca 2018. 

 Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście zgłoszonych zawodników i na liście 

startowej jest dokonanie opłaty startowej zgodnej z obowiązującym Taryfikatorem 

Opłat PZP i w formie oraz terminie określonych w komunikacie organizacyjnym 

zawodów.  

Opłata startowa opłacana jest wyłącznie przelewem na konto 

100 zł za zawodnika i 50 zl za sztafetę 

PZP - 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 

(niezbędna kopia potwierdzenia opłaty)  do dnia 23-07-2018 

 

 

 

15.  Zasady finansowania Open Kids Water 

  Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy  

  Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt 



 Opłata startowa za klub wynosi 50 zł  

 Opłata startowa od każdego zawodnika wynosi 50 zł   

 Opłata startowa jest uiszczana na miejscu w biurze zawodów 

 

16. Nagrody: 

 Puchary i dyplomy za miejsca od I do III w kategorii dziewcząt i chłopców dla danej 

kategorii wiekowej OPEN KIDS 

 Puchary i dyplomy za miejsca od I do III w kategorii kobiet i mężczyzn kategorii Open 

w Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu w na Wodach Otwartych. 

17. Komisja sędziowska: 

 Skład Komisji Sędziowskiej ustala Kolegium Sędziów POZP  

 Członkowie Komisji Sędziowskiej są zobowiązani do posiadania aktualnej licencji 

sędziowskiej 

18. Biuro zawodów: 

 Nadole 84-250, ul. Bałtycka 30 

 Czynne: 16:00 – 20:00 27-07-2018, 8:00 – 18:00 28-07-2018, 8:00 – 15:00 29-07-2018 

 

 

 

19. Program imprezy: 

Piątek 27-07-2018 

16:00 – 20:00 

Przyjmowanie ekip i wydawanie pakietów startowych 

Sobota 28-07-2018 

8:00 – 10:00 

Przyjmowanie ekip i wydawanie pakietów startowych 

10:00 – 11:00 

Uroczyste otwarcie zawodów 

11:00 – 11:30 

Odprawa techniczna 

11:45 – 12:30 

KIDS Open Water – wyścigi dzieci 10/11lat i 12/13lat 



13:00 – 18:00 

Mistrzostwa Polski Juniorów wyścigi indywidualne 

Ceremonia dekoracji 30 minut po zakończeniu ostatniego wyścigu 

19:00 – 21:00 

Impreza integracyjna dla zawodników i trenerów – BBQ  

(wstęp tylko za okazaniem identyfikatora) 

Niedziela 29-07-2018 

9:00 – 11:00 

Mistrzostwa Polski w Pływaniu  Długodystansowym w Płetwach  

11:00 – 12:00 

Grand Prix Puchar Polski w Pływaniu na Wodach Otwartych 

Otwarte Mistrzostwa Gniewina dla Niezrzeszonych w Pływaniu Długodystansowym Na 

Wodach Otwartych 

 

12:00 – 14:00 

Sztafety Mistrzostw Polski Juniorów 

15:00 

Uroczyste zamknięcie zawodów 

23. Zakwaterowanie 

 Kontakt Andrzej Trylski 510236111 andrzej@balticunited.pl  

24. Postanowienia końcowe 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza  

  Organizator nie odpowiada ze rzeczy pozostawione na terenie zawodów 

 

 

Otwarte Mistrzostwa Gniewina dla Niezrzeszonych w Pływaniu 

Długodystansowym na Wodach Otwartych 

 

1. Cel imprezy 

 Popularyzacja pływania jako aktywnej formy wysiłku fizycznego 

 Popularyzacja pływania w otwartych akwenach 



 Krzewienie kultury fizycznej 

 Popularyzacja atrakcji turystycznej regionu 

2. Miejsce i termin zawodów: 

   Gniewino, 84-250 Nadole, ul: Bałtycka 30, „Stolemowa Grota”  

28/29 – 07 – 2018 zgodny z programem imprezy (powyżej). 

3. Przepisy techniczne, trasa wyścigu zgodne z regulaminem wyścigu  Grand Prix Puchar 

Polski 

4. Start w wyścigu mają prawo wszyscy niezrzeszeni zawodnicy od 15 roku życia, którzy 

wypiszą oświadczenie, że ich umiejętności pływackie oraz stan zdrowia pozwala na 

wzięcie udziału w powyższych zawodach. Za zawodników nieletnich oświadczenie 

muszą podpisać opiekunowie prawni.  

5. Dystans i ilość okrążeni 

 2500m dwie pętle 

6. Limit czasu ustalony od czasu zwycięzcy 

 2500m 20minut 

7. Zgłoszenie 

 Zgłoszenia prosimy przesyłać: Konrad Domański 

(konrad.domanski@triathlonrumia.pl) lub w dniu startu w biurze zawodów 

 W zgłoszeniu należy wpisać: Imię i nazwisko, rok urodzenia, miasto 

8. Zasady finansowania  

 Opłata startowa 80 zł. 

 Opłata startowa winna być uiszczona w biurze zawodów w dniu startu. 

9. Nagrody 

 Puchary i dyplomy za miejsca od I do III w kategorii OPEN dla kobiet i mężczyzn. 

10. Więcej informacji pod nr telefonu 510236111 lub mailem andrzej@balticunited.pl  

 

Z poważaniem 

 

Komitet Organizacyjny 
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