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1. Termin i miejsce zawodów. 
 
1.1. Termin 26.06.2021,  
1.2. Miejsce:  Pływalnia Termy Maltańskie, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań 
1.3. Rozgrzewka : 8:30 
1.4. Zawody 9:15 
 

2. Naczelnik zawodów 
 
Mariusz Ludwiczak (mariusz.ludwiczak@wozp.poznan.pl).\ 
 

3. Organizator. 
 
Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki 

 
4. Uczestnictwo. 

 
4.1 W zawodach mają prawo startu zawodnicy ur. 2011 i starsi (10 lat i starsi) 
4.2 Będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach: Open, 2005 – 2007,2008 i młodsi 
4.3 Wyniki uzyskane przez zawodników ur. 1996  i starszych zostaną umieszczone 

w podsumowaniu Letnich Otwartych Korespondencyjnych Mistrzostw Polski w 
kategoriach Masters  (zgodnie z regulaminem Mistrzostw dostępnym na 
stronach: polswim.pl i livetiming.pl) 

4.4 Każdy zawodnik musi posiadać aktualną licencję PZP (status Aktywny) 
4.5 Zawodnicy mogą wystartować w dowolnej liczbie konkurencji 
4.6 Obowiązują przepisy PZP i FINA 
 

5. Przepisy techniczne. 
 

5.1 Długość pływalni 50 metrów, 
5.2 Ilość torów 10, 
5.3 Temperatura wody 27 °C 
5.4 Pomiar czasu elektroniczny 
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6. Program zawodów 

 

 

Przed konkurencją 18 przewidziana 30 minutowa przerwa 

7. Zgłoszenia. 
 

7.1 Zgłoszenia do zawodów tylko w Systemie SEL.  
7.2 Ostateczny termin zgłoszeń ustala się na 23.06.2021  godz. 24.00. 
7.3 Opłatę za zgłoszenie klubu oraz zawodników do zawodów można dołączyć do 

w/w zgłoszenia bądź opłacić w biurze zawodów. 
7.4 Można dokonać skreślenia zawodnika bezpośrednio przed zawodami w biurze 

zawodów w dniu 26.06.2021, bez konsekwencji kary, jednak należy opłacić za 
tego zawodnika opłatę startową. 

7.5 Niestawienie się na start zgłoszonego zawodnika  powoduje nałożenie kary w 
wysokości  20 złotych za każdy start – bez względu na przyczynę. Uregulowanie 
tej należności do WOZP warunkuje dopuszczenie Klubu do kolejnych imprez 
organizowanych przez Związek. 

7.6 Obsługę komputerową zawodów będzie prowadził Pan Michał Derewecki 
(michal.derewecki@gmail.com;) 
 

 

 

1 4 x 50 m st. dowolnym mieszana Open 
2/3 400 metrów stylem zmiennym K/M 
4/5 50 metrów stylem dowolnym K/M 
6/7 200 metrów stylem klasycznym K/M 
8/9 100 metrów stylem motylkowym K/M 

10/11 50 metrów stylem grzbietowym K/M 
12/13 200 metrów stylem dowolnym  K/M 
14/15 100 metrów stylem klasycznym K/M 
16/17 50 metrów stylem motylkowym K/M 
18/19 200 metrów stylem grzbietowym K/M 
20/20 100 metrów stylem dowolnym K/M 
22/23 50 metrów stylem klasycznym K/M 
24/25 200 m stylem motylkowym K/M 
26/27 100 metrów stylem grzbietowym K/M 
28/29 200 metrów stylem zmiennym K/M 
30/31 400 metrów stylem dowolnym K/M 

32 4 x 50 m st. zmiennym mieszana Open 
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8. Nagrody. 
 

8.1 Zawodnicy zostają nagradzani za zajęcie 3 pierwszych miejsc, w każdej 
konkurencji, w każdej kategorii medalami. Dyplomy będą do pobrania na 
stronie zawodów na livetiming.pl. 

 

9. Zasady finansowania. 
 

9.1 Opłata startowa wynosi  20 złotych od każdego zgłoszonego startu 
indywidualnego i 20 złotych za zgłoszenie sztafety, płatna w biurze. 

9.2 Opłatę startową można również wpłacić na konto WOZP do dnia 25.06.2021, 
(PKO BP I OM Poznań 98 1020 4027 0000 1202 0031 1878) z dopiskiem „opłata 
startowa LMO, klub, ilość zawodników. Wpłaty w tej formie można dokonać 
tylko z konta klubowego, nie będą przyjmowanie opłaty z kont prywatnych 
(dowód wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów). 

9.3 Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 
9.4 Koszty transportu pokrywają kluby. 

 

10. Postanowienia organizacyjne. 
10.1. Wszyscy uczestnicy zawodów (trenerzy i zawodnicy) będą mieli sprawdzoną 

temperaturę i prawidłowy wynik zostanie potwierdzony oznaczeniem na dłoni. 
10.2. Trenerzy zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów przed ich rozpoczęciem 

podpisanej deklaracji dotyczącej stanu zdrowia zawodników. 

10.3. W trakcie rozgrzewki i zawodów wolno korzystać wyłącznie z torów 
udostępnionych przez organizatora. Tylko podczas rozgrzewki tory  0 i 9 z 
przeznaczone  będą wyłącznie do ćwiczenia startów. 

10.4. W obiekcie obowiązuje nakaz noszenia maseczki zakrywającej nos i usta. 
Obowiązek nie dotyczy wyłącznie zawodników znajdujących się na platformie 
startowej basenu 

10.5. Podczas zawodów zawodnicy i trenerzy przebywają wyłącznie na trybunach. 
Ekipy zajmują miejsca wyznaczone przez administratora obiektu i organizatora. 

10.6. Podczas trwania zawodów obowiązuje jednostronny ruch na obiekcie. 
10.6.1. Zbiórka do konkurencji w salce rozgrzewkowej (obowiązują maseczki) . 

10.6.2. Przejście korytarzem technicznym na platformę startową (obowiązują 
maseczki). 

10.6.3. Po zakończonym starcie powrót wyłącznie metalowymi schodami 
bezpośrednio na trybuny . 

10.7.  Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, oraz przestrzeganie obostrzeń 
przez uczestników odpowiedzialni są trenerzy  grup. 
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11. Postanowienia końcowe. 
11.1. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów 
11.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na  terenie 

 obiektu. 
11.3.  Z zawodów zostanie przeprowadzona  transmisja internetowa.  
11.4. Zawody odbędą się bez udziału publiczności. 

 

 

Biuro zawodów czynne będzie 26.06.2021 – 7.45 – 14.00 

       

 

 

 

 

 


