
 
 

Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci i Młodzików 

Termy 2021 
 

 

 

1. Termin i miejsce zawodów: 29.05.2021, Termy Maltańskie (ul. Termalna 1, Poznań). 

2. Organizator: Termy Maltańskie. Naczelnik zawodów: p. Andrzej Olszewski. 

3. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział zawodnicy z pięciu grup wiekowych: 

Grupa A B C D E 

Rocznik 2008 2009 2010 2011 2012 i młodsi 

4. Warunki techniczne: basen 25 m, elektroniczny pomiar czasu. 

5. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP. 

6. Program zawodów: 10:30 rozgrzewka, 11:15 rozpoczęcie zawodów: 

Nr konkurencji (K–M) Dystans (m) Styl Grupy uprawnione do startu w konkurencji 

1–2 50 dowolny A B C D E 

3–4 50 klasyczny A B C D E 

5–6 50 grzbietowy A B C D E 

7–8 50 motylkowy A B C D  

9–10 100 zmienny   C D E 

11–12 200 zmienny A B    

13–14 100 dowolny A B C D  

15–16 100 klasyczny A B C D  

17–18 100 grzbietowy A B C D  

19–20 100 motylkowy A B    

21–22 200 dowolny A B    

 



7. Nagrody w grupach C, D, E: medale za miejsca 1–3 w każdej konkurencji. 

Nagrody w grupach A, B: w każdej grupie wiekowej 8 najlepszych zawodniczek 
i zawodników otrzyma nagrody pieniężne. O kolejności decyduje suma zdobytych punktów 
FINA w trzech najlepszych startach. W przypadku jednakowej sumy punktów o kolejności 
decyduje najwyższy wynik punktowy w jednej z konkurencji. Nagrody wynoszą: 

Miejsce 1 2 3 4–8 

Nagroda 100 PLN 80 PLN 70 PLN 50 PLN 

8. Dyplomy: na stronie zawodów (www.livetiming.pl – zawody okręgowe) od 29.05.2021  
dostępne będą wzory dyplomu uczestnika i dyplomu za zajęte miejsce. Dyplomy można 
pobrać, wypełnić i wydrukować we własnym zakresie. 

9. Opłata startowa wynosi 20 zł za każdy zgłoszony start (nie ma limitu liczby startów). Opłatę 
należy uiścić w biurze zawodów czynnym w godz. 9:30–12:30. 

10. Postanowienia organizacyjne: 

A Opiekunowie grup zobowiązani są przed rozpoczęciem zawodów do złożenia w biurze 
zawodów podpisanej deklaracji (załącznik 1) i odebrania identyfikatorów dla trenerów 
i opiekunów uprawniających do wstępu na trybuny. 

B Zawody odbywają się bez udziału publiczności. Zgłaszający klub zobowiązany jest 
podać liczbę trenerów i opiekunów grupy w terminie do 26.05.2021 korzystając z 
poniższego formularza: https://forms.gle/Rbqwtm9EK3txjgNn9 (formularz jest również 
dostępny na stronie zawodów na www.livetiming.pl). 

C W trakcie rozgrzewki i zawodów wolno korzystać wyłącznie z torów udostępnionych 
przez organizatora. Tory 0 i 9 przeznaczone będą wyłącznie do ćwiczenia startów. 
W trakcie trwania zawodów nie będą udostępnione inne tory rozgrzewkowe, uczestnicy 
zawodów przebywają wyłącznie na trybunach. 

D W obiekcie obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej nos i usta. Nie dotyczy osób 
siedzących na trybunach, przygotowujących się do startu i rozgrzewki na płycie basenu. 

E Podczas zawodów udostępnione będą obie trybuny. Zespoły zajmujące miejsca na 
trybunie zachowują odstęp jednego rzędu siedzeń od sąsiednich zespołów. 

F Zasady przemieszczania się zawodników podczas zawodów: 

I Zbiórka do konkurencji na płycie basenu (przed salką rozgrzewkową). Obowiązują 
maseczki. 

II Dwie–trzy serie oczekują i przechodzą przez salkę rozgrzewkową (na poziomie 
płyty basenu). Obowiązują maseczki. 

III Przejście korytarzem technicznym na platformę startową. 

IV Po zakończonym starcie powrót wyłącznie metalowymi schodami bezpośrednio na 
trybunę północną. 

G Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez 
uczestników odpowiedzialni są trenerzy grup. 

11. Zgłoszenia. Organizator ustala limit 600 startujących zawodników. Po uzyskaniu limitu 600 
zawodników (łącznie dla wszystkich grup wiekowych i obu metod zgłoszeń) dalsze 
zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Zgłoszenia do zawodów dla grup A, B, C dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL 
przez osobę uprawnioną – Administratora Klubu – w terminie do 26.05.2021. Warunkiem 
przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY. Po tym 

http://www.livetiming.pl/
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terminie nie ma możliwości wycofania zgłoszeń, a zgłaszających obowiązuje wysokość 
opłaty startowej jak w zgłoszeniu. 

Zgłoszenia dla grupy E w formie elektronicznej za pomocą edytora zgłoszeń należy przesłać 
do 26.05.2021 na adres michal.derewecki@gmail.com, po tym terminie opłaty zostaną 
naliczone jak w zgłoszeniu. Plik zaproszenia do pobrania ze strony www.livetiming.pl – 
zawody okręgowe. 

Zgłoszenia dla grupy D mogą zostać dokonane przez system SEL albo przez edytor zgłoszeń. 
Danego zawodnika należy zgłosić tylko jedną wybraną metodą. Obowiązują terminy jw.  

12. Postanowienia końcowe: w sprawach nieokreślonych tym komunikatem decyzje podejmuje 
Organizator. Dodatkowych informacji udziela Mikołaj Wilczek 
(e-mail: mikolaj.t.wilczek@gmail.com, tel. 502 656 858). 

 

Zapraszamy do Poznania 
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