
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Termin i miejsce zawodów.  

19-20.06.2020 

WCRS Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA, ul. Piłsudskiego 69b 

Pływalnia 25 metrowa – 10 torów 

2. Organizator. 

Na zlecenie Polskiego Związku Pływackiego 

- Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 

3. Kierownictwo zawodów. 

- zgodnie z „Regulaminem organizacji zawodów centralnych w Pływaniu Polskiego Związku 

Pływackiego”. 

4. Uczestnictwo. 

4.1. W zawodach I i II rundy mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy   

- w roku organizacji zawodów kończą 13 rok życia, 

- posiadają status „AKTYWNY” w Systemie Ewidencji i Licencji PZP na dzień zgłaszania do 

zawodów oraz na ostatni dzień ich trwania. 

4.2. W zawodach II rundy obowiązuje regionalizacja – zgodnie decyzją Polskiego Związku 

Pływackiego ogłaszanej na każdy rok oddzielnie i zawieranej w komunikatach 

organizacyjnych zawodów. Start drużyny klubowej w innej niż wyznaczona lokalizacji 

wymaga zgody PZP. Wniosek o wyrażenie zgody na start poza wyznaczoną strefą należy 

przesłać w terminie minimum 10 dni przed ostatecznym terminem zgłoszeń do zawodów 

na adres  pzp13mdmm@gmail.com . 
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5. Program zawodów  

19.06.2021 

– 14.30 rozgrzewka 

- start konkurencji indywidualnych 

20.06.02021 

- 10.00 rozgrzewka 

- 10.30 start konkurencji indywidualnych 

 

I dzień 

L.p. Dziewczęta L.p. Chłopcy 

19. 100m st. motylkowym 20. 100m styl. motylkowym 

21. 100m st. klasycznym 22. 100m styl. klasycznym 

23. 200m st. grzbietowym 24. 200m st. grzbietowym 

25. 400m st. dowolnym 26. 400m st. dowolnym 

27. 4x50 m st. zm. „wszystkie” (bez względu na płeć) 

II dzień 

28 100m styl. dowolnym 29. 100m st. dowolnym 

30. 200m styl. klasycznym 31. 200m st. klasycznym 

32. 100m styl. grzbietowym 33. 100m st. grzbietowym 

34. 200m styl. zmiennym 35. 200m st. zmiennym 

36. 4x50 m st. dow. „wszystkie” (bez względu na płeć) 

 

6. Przepisy techniczne. 

6.1. Zawody przeprowadzane na pływalni 25-metrowej. 

6.2. Zawody przeprowadzane seriami na czas od najwolniejszej do najszybszej. Rozstawienia 

serii wszystkich konkurencji dokonana Organizator na podstawie zweryfikowanych czasów 

zgłoszeń osiągniętych nie wcześniej, niż 15 miesięcy od pierwszego dnia zawodów -na 

podstawie Rankingu Europejskiego. Rozstawienie sztafet nastąpi na podstawie wyników 

uzyskanych w zawodach I rundy 

6.3. Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i sztafecie w każdym 

bloku zawodów. 

6.4. Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski, oddzielnie dla każdej konkurencji  

oraz ranking sztafet. Rankingi te, nie będą jednak publikowane a posłużą tylko do 

utworzenia ogólnopolskiej klasyfikacji drużynowej. 

6.5. Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są 2 najlepsze wyniki w każdej konkurencji 

indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych 

(sztafety składają się z dowolnych zawodników, bez względu na płeć, czyli może być 

mieszana w dowolny sposób lub składać się z zawodników jednej płci). 

6.6. Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym  roku. 

 

 

 



 

 

7. Nagrody. 

7.1. Zawodnicy zajmujący miejsca I-III w każdej konkurencji indywidualnej otrzymają 

pamiątkowe dyplomy. 

7.2. Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn w ogólnopolskiej klasyfikacji łącznej I  

i II rundy oraz 10 trenerów drużyn w tej klasyfikacji. Nagrody przyznane przez PZP po 

podsumowaniu wyników z trzech lokalizacji 

8. Zgłoszenia do zawodów. 

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

8.1. Zgłoszeń zawodników do startu w zawodach może dokonać macierzysty klub. 

8.2. Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w 

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

8.3.  Zgłoszenie  do zawodów  jest  równoznaczne  z  potwierdzeniem  ważności  badań  

lekarskich zawodników na czas ich trwania.  

8.4.  Zgłoszenia  do  zawodów  dokonywane  za  pośrednictwem  systemu  SEL  PZP  przez  

osobę uprawnioną –Administratora z ramienia klubu.  

8.5. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do  godziny  24.00  cztery  dni  przed  terminem  

rozpoczęcia  zawodów, to  jest  do  godziny  24.00  w  dniu 15 czerwca  2021r.  Jest  to 

ostateczny termin zgłoszeń zawodników.  

8.6. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego 

statusu AKTYWNY w SEL.  

8.7. Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub 

zdjęcia dokumentu  potwierdzającego  dokonanie  opłaty  startowej  zgodnie  pkt.  Regulaminu 

Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu PZP.  

8.8. Od  godziny  24.00 dnia 15 czerwca  2021r.  do  17 czerwca do godziny 20.00  

przyjmowane  będą  wyłącznie wykreślenia zawodników zgłoszonych w terminie, lecz 

wniesiona opłata startowa nie będzie zwracana.  

8.9.Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie 

później, niż 48 godzin przed terminem rozpoczęcia zawodów tj w dniu 17.06.2021r.  

8.10. Lista startowa zostanie po godzinie 20.00 w dniu 18.06 

8.11.Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście zgłoszonych zawodników i na liście 

startowej jest dokonanie opłaty startowej zgodnie z pkt 9.4 niniejszego komunikatu 

9. Zasady finansowania. 

9.1. Koszty organizacyjne ponosi Organizator. 

9.2. Koszty uczestnictwa ponoszą kluby zgłaszające zawodników. 

9.3 Opłata startowa wynosi 15zł od każdego zgłoszonego startu 

9.4 Opłata startowa musi zostać wniesiona przelewem na konto  

Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Pływackiego 

26 1240 5598 1111 0010 2895 3587 

Opłata wnoszona przelewem musi być dokonana do godziny 24.00 dnia 15czerwca 2021 r. 

-liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy. W nazwie przelewu należy wpisać 

„Opłata startowaMDMM13 lat2021 II runda klubu .............(pełna nazwa)”. 
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9.5.Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej.  

Do godziny 24.00 w dniu 15 czerwca 2021r. kopia przelewu potwierdzająca dokonanie opłaty 

startowej musi być dołączona do zgłoszenia zrobionego przez upoważnioną osobę w systemie 

SEL PZP. W przypadku dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub, kopia przelewu musi 

zawierać nazwy poszczególnych klubów oraz liczbę opłaconych za każdy klub startów lub 

należy w SEL dołączyć wszystkie kopie przelewów. 

9.6.Organizator nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej ze zmian dokonanych w 

zgłoszeniu po ostatecznym terminie zgłoszeń, tj. po godzinie 24.00 w dniu 15czerwca 2021r.  

9.7 Listy startowe będą dostępne tylko w formie elektronicznej. 

10. Treningi 

Pływalnia zostanie udostępniona:  

- do rozgrzewek zgodnie z harmonogramem zawodów 

11. Konferencja techniczna nie będzie przeprowadzona. 

12. Zakwaterowanie i wyżywienie (oferta jest podana w osobnym dokumencie). 

13. Postanowienia końcowe: 

13.1 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem i komunikatem organizacyjnym decyduje 

delegat PZP, który jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Odwoławczej. 

13.2 Kluby sportowe i inne podmioty dokonujące zgłoszeń zawodników do niniejszych 

zawodów są zobowiązane do posiadania zgody zawodników na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z organizacją zawodów oraz zgody na wykorzystanie 

wizerunku zawodników w celach informacyjnych, prasowych i promocyjnych.  

13.3 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 

13.4 Biuro zawodów czynne w pomieszczeniu pomiaru czasu podczas trwania zawodów. 

13.5 Organizator zwraca szczególną uwagę na korzystanie na pływalni z wyznaczonych ciągów 

komunikacyjnych, dotyczy to szczególnie nieprzechodzenia przez barierki z widowni na nieckę 

basenu. 

13.6 Za pobranie (na cały czas zawodów) i zwrot pasków do szafek odpowiadają kierownicy 

ekip. 

13.7 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19. 

13.7 W sprawach organizacyjnych kontakt z Grzegorzem Gaszykiem Prezesem W-MOZP 

tel. 509 078 361, mail:  wmozp@wmozp.eu 

 



 

 

 

 

 


