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Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży 

 

Lębork, 6 listopada 2021 roku 

1. Organizatorzy: 
 Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku; 
 MEYN Polska Sp. z o.o. Lębork; 
 UKS Jedynka SOLEX Lębork. 

2. Termin: 6 listopada 2021 roku; 

3. Miejsce: Pływalnia Miejska RAFA; ul. Olimpijczyków 31; 84-300 Lębork. 

4. Dane techniczne pływalni: długość: 25 m; ilość torów: 6; temperatura wody: 25C; 
automatyczny pomiar czasu. 

5. Uczestnictwo: W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodnicy: 
˗ posiadający aktualne badania lekarskie, 
˗ zgłoszeni przez klub posiadający licencję PZP, 
˗ zawodnicy muszą posiadać status AKTYWNY w bazie SEL PZP. 

Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych. Zawody będą rozgrywane 
w sześciu kategoriach wiekowych: 

a. rocznik 2011; 
b. rocznik 2010; 
c. rocznik 2009; 

d. rocznik 2008; 
e. rocznik 2007; 
f. rocznik 2005-2006; 

W dniu zawodów należy dostaryć do biura zawodów podpisane oświadczenia klubu i zawodników 
w związku z pandemią COVID-19 (załączniki do komunikatu) 

6. Nagrody: 
a. medale za pierwsze trzy miejsca (I – III); 
b. puchary dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki za najwartościowszy wynik 

według tabeli wielobojowej FINA w sześciu kategoriach wiekowych; (w przypadku równej ilości 
punktów, decydujący jest drugi start zawodnika). 

7. Zgłoszenia do zawodów: 

a. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zobowiązaniem się klubu do opłat 
finansowych związanych z udziałem w zawodach.  

b. Zgłoszenie zawodników odbywa się poprzez system SEL 

c. Termin przyjmowania zgłoszeń: 27 października 2021 roku do godz. 2400. Organizator 
zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeń przed terminem. Informacja o zamknięciu 
listy ukaże się na stronach uks2morena.pl, www.megatiming.pl, www.uks1solex.pl. 

8. Zasady finansowania:  
Koszty organizacyjne pokrywa organizator;  
Koszty uczestnictwa pokrywają kluby: opłata startowa – 30 zł (za zawodnika). Opłaty przyjmowane 
będą przed zawodami wyłącznie gotówką w biurze zawodów w holu pływalni. 

9. Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 6 listopada 2021 roku na Pływalni Rafa o godz. 900 
- rocznik 2011, 2010, 2009; o godz. 1430 - rocznik 2008, 2007, 2006, 2005. Na odprawie 
przyjmowane będą opłaty związane z zawodami.  



10. Program zawodów: 
 
900 odprawa techniczna – pływalnia RAFA 
910 rozgrzewka 2011, 2010, 2009 
950 otwarcie zawodów (I blok) 

1000 I blok zawodów 

50 m st. motylkowym K/M rocznik 2011, 2010, 2009 
50 m st. dowolnym K/M rocznik 2011, 2010, 2009 
50 m st. klasycznym K/M  rocznik 2011, 2010, 2009 
50 m st. grzbietowym K/M  rocznik 2011, 2010, 2009 
100 m st. zmiennym K/M  rocznik 2011, 2010, 2009 
 

1430 odprawa techniczna – pływalnia RAFA 
1440 rozgrzewka 2008, 2007, 2006, 2005 
1530 otwarcie zawodów (II blok) 
1540 II blok zawodów 

50 m st. motylkowym K/M rocznik 2008, 2007, 2005-2006 
100 m st. dowolnym K/M rocznik 2008, 2007, 2005-2006 
100 m st. klasycznym K/M  rocznik 2008, 2007, 2005-2006 
100 m st. grzbietowym K/M  rocznik 2008, 2007, 2005-2006 
100 m st. zmiennym K/M  rocznik 2008, 2007, 2005-2006 

11. Sprawy organizacyjne: 

a. Zawody zostaną rozegrane z ograniczonym udziałem publiczności, zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi dotyczącymi organizacji imprez sportowych; 

b. W przypadku dużej ilości zgłoszonych zawodników organizator zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia zawodów bez udziału publiczności (z uwagi na ilość miejsc na 
trybunach); 

c. Każdy uczestnik zawodów musi podpisać oświadczenie COVID; 

d. Za posiadanie indywidualnych oświadczeń i deklaracji odpowiedzialni są trenerzy 
poszczególnych klubów (wzory w załącznikach); oryginał w/w dokumentu trenerzy 
zobowiązani są złożyć do biura zawodów przed rozpoczęciem zawodów; 

e. Za dyscyplinę, bezpieczeństwo oraz przestrzeganie obostrzeń przez zawodników 
odpowiedzialni są kierownicy ekip/trenerzy; 

f. Listy startowe oraz wyniki dostępne będą na stronach www.livetiming.pl oraz 
www.uks2morena.pl/plywanie/aktualnosci.htm  

g. RODO - Zgłoszenie oraz udział w zawodach 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 

12. Sprawy różne: 
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów wraz z Sędzią głównym. 
Naczelnikiem zawodów jest Ewa Gromulska. 
Telefon do organizatora 605 335 299 – Dariusz Gromulski. 
 

Zapraszamy do Lęborka! 

Prezes: Stanisław Renusz 

Trener: Dariusz Gromulski 


