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1. Organizator 
1) Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki,  
ul. Starołęcka 36 61-361 Poznań, 
biuro@wozp.poznan.pl,  
www.wozp.poznan.pl 
2) Komitet Techniczny Masters PZP 

 
2. Partner wydarzenia 

 

 
 

3. Patronat Medialny  
1) TVP Poznań,  
2) Głos Wielkopolski 

 
4. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  

Prezes WOZP Jacek Thiem 
 

5. Termin 
11-12.12.2021 
 

6. Miejsce  
Basen Termy Maltańskie ul. Termalna 1,  Poznań 
 

7. Charakterystyka basenu 
1) Długość 25 m  
2) Ilość torów 10 
3) Temperatura wody  minimum 27° 
4) Pomiar czasu elektroniczny 
5) Rozgrzewka i rozpływanie podczas trwania zawodów na basenie 25 metrowym na 

wyznaczonych trzech torach. 
 

8. Uczestnictwo 
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 20 lat (urodzeni 
w 2001 r. i starsi). W ramach wpisowego każdy zawodnik może uczestniczyć w dwóch 
konkurencjach indywidualnie oraz w jednej sztafecie w każdym bloku. 
Zawodnicy i zawodniczki muszą złożyć pisemne oświadczenie, (do pobrania na stronie 
livetiming.pl) że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność.  
W celu usprawnienia rejestracji organizator prosi o dostarczenie wypełnionego 
oświadczenia w dniu zawodów. Zawodnicy reprezentujący kluby i sekcje posiadające 
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licencje PZP, oraz kluby i sekcje nieposiadające licencji PZP mogą zgłaszać 
zawodników tylko w ramach zgłoszenia klubowego. Zawodnicy niezrzeszeni zgłaszają 
się indywidualnie. 
 

9. Zgłoszenia 
1) Zgłoszenia klubowe poprzez platformę SEL w nieprzekraczalnym terminie do 

04.12.2021 do godziny 22,00. W celu uzupełnienia zgłoszenia o czasy należy 
przesłać dodatkowo tabelę w formacie excel z podanymi czasami każdego 
zawodnika w każdej konkurencji. (tabela stanowi załącznik nr 4 do komunikatu) 

2) Zgłoszenia klubowe w formie elektronicznej z programu Entry Editor – Splash. 
Wygenerowany plik Lenex należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 
04.12.2021 do godziny 22,00 na adres  michal.derewecki@gmail.com  Zgłoszenie 
do pobrania na stronie livetiming.pl. 

3) Zgłoszenie w formacie EXCEL dla zawodników niezrzeszonych zgodnie z 
załączonym wzorem  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2021 do 
godziny 22,00, na adres michal.derewecki@gmail.com 
 

10. Listy startowe 
Listy startowe zostaną opublikowane na stronach: livetiming.pl,  w dniu 09.12.2021 
 

11. Kategorie wiekowe 
1) Grupa młodzieżowa  

„0” – 20-24 
2) Kategorie Masters 

„A” 25-29, „B” 30-34, „C” 35-39, „D” 40-44, „E” 45-49, „F” 50-54, „G” 55-59, „H” 
60-64, „I” 65-69, „J” 70-74, „K” 75-79, „L” 80-84, „M” 85-89, „N” 90-94, „0” 95-99 
i ewentualnie dalej co 5 lat. 
 

12. Sztafety klubowe 
Wyłącznie zawodnicy z jednego klubu. Łączny wiek (suma lat) czterech zawodników 
1) Grupa młodzieżowa 

„0” do 99 lat 
2) Kategorie Masters 

„A” 100-119, „B” 120-159, „C” 160-199, „D” 200-239, „E” 240-279, „F” 280 + 
Nie dopuszcza się udziału zawodników z grupy „0” w sztafetach w kategoriach 
Masters 
 

13. Przepisy techniczne 
Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. Serie ustalone według zgłoszonych 
czasów. Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w 
najwolniejszej serii.  
Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy pływania Masters FINA i PZP 
dostępne na stronie Polskiego Związku Pływackiego. 
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14. Program zawodów 
1) 11.12.2021 BLOK I - sobota 

Biuro zawodów czynne w godzinach: 7:00-10:00 
Rejestracja zawodników w godzinach: 7.15 – 8:30 
Rozgrzewka godzina 7:30-8:15 
Rozpoczęcie zawodów godzina 8:30 

2) 11.12.2021 BLOK II sobota 
Rozgrzewka godzina: 14:00 – 14:50 
Godzina 14.55 Uroczyste Otwarcie Mistrzostw 
Dekoracje Pucharu Polski Masters 2019 
Rozpoczęcie zawodów godzina 15:10 

3) 12.12.2021 BLOK III niedziela  
Rozgrzewka godzina: 7:30 – 8.15 
Rozpoczęcie zawodów godzina 8:30 
 
Dekoracje odbędą się w trakcie zawodów. Informacje na bieżąco będzie 
przekazywał spiker zwodów. 
 
Po czasie wyznaczonym do rejestracji, zostaną  rozstawione serie a to oznacza że 
zawodnicy którzy w terminie rejestracji nie potwierdzą swojego startu nie zostaną 
dopuszczeni do startów. 
Zmiany w składach sztafet (bez zmiany kategorii wiekowych) można dokonywać 
maksymalnie do godziny przed rozpoczęciem konkurencji. 
 

15. Konkurencje 
 

BLOK I sobota 11.12.2021 
 

1 50 m stylem motylkowym pań 2 50 m stylem motylkowym panów 

3 100 m stylem klasycznym pań 4 100 m stylem klasycznym panów 

5 50 m stylem grzbietowym pań 6 50 m stylem grzbietowym panów 

7 200 m stylem zmiennym pań 8 200 m stylem zmiennym panów 

9 200 m stylem dowolnym pań 10 200 m stylem dowolnym panów 

11                                                sztafeta 4x50 m zmiennym mixed 
 

BLOK II sobota 11.12.2021 
 

12 100 m stylem dowolnym pań 13 100 m stylem dowolnym panów 

14 50 m stylem klasycznym pań 15 50 m stylem klasycznym panów 

16 100 m stylem zmiennym pań 17 100 m stylem zmiennym panów 

18 200 m stylem motylkowym pań 19 200 m stylem motylkowym panów 

20 200 m stylem grzbietowym pań 21 200 m stylem grzbietowym panów 

22 sztafeta 4x50 m stylem dowolnym pań 23 sztafeta 4x50 m stylem dowolnym panów 
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BLOK III niedziela 12.12.2021 

 
24 50 m stylem dowolnym pań 25 50 m stylem dowolnym panów 

26 200 m stylem klasycznym pań 27 200 m stylem klasycznym panów 

28 100 m stylem grzbietowym pań 29 100 m stylem grzbietowym panów 

30 100 m stylem motylkowym pań 31 100 m stylem motylkowym panów 

32 400 m stylem dowolnym pań 33 400 m stylem dowolnym panów 

34 sztafeta 4x50 m stylem zmiennym pań 35 sztafeta 4x50 m stylem zmiennym panów 

 
 

16. Nagrody 
1) Za zajęcie miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych w konkurencjach 

indywidualnych  medale i dyplomy. W konkurencjach sztafetowych dyplomy. 
2) Każdy uczestnik otrzymuje upominek 

 
17. Zasady finansowania 

1) Opłata startowa wynosi 165pln od każdego zawodnika ( w opłacie startowej 15 zł 
na Komitet Techniczny Masters PZP). Wpłata na konto WOZP (wpłata musi zostać 
zaksięgowana na koncie WOZP do dnia 01.12.2021).  W treści przelewu należy 
wpisać ZMPM, nazwę klubu i nazwiska zawodników których wpłata dotyczy.   

2) Przy zgłoszeniu klubowym organizator zwraca się z prośbą  o dokonywanie opłaty           
startowej z jednego konta za wszystkich zgłoszonych zawodników. 

3) Faktury za opłatę startową  
1. Dane do faktury przesłane na adres ksiegowosc@wozp.poznan.pl do dnia 

01.12.2021 –  do odbioru w biurze zawodów 
2. Dane do faktury przesłane na adres ksiegowosc@wozp.poznan.pl po 

01.12.2021 – zostaną wysłane drogą mailową po 12.12.2021.  
3. Uwaga – tylko zgłoszenia konieczności wystawienia faktur w terminie do 

01.12.2021 będą respektowane. 
Konto bankowe: 

PKO BP I OM POZNAŃ 98 1020 4027 0000 1202 0031 1878 

Organizator prosi o zabranie dowodu wpłaty i okazanie go przy rejestracji. 

Uwaga Jeżeli zawodnik nie wystartuje w Mistrzostwach organizator nie zwraca opłaty 
startowej. 

18. Postanowienia organizacyjne 
 
1) Trenerzy/kierownicy ekip zobowiązani są do: 

- złożenia w biurze zawodów przed ich rozpoczęciem podpisanej deklaracji 
dotyczącej stanu zdrowia zawodników (załącznik nr 2) 
- okazania na prośbę organizatora deklaracji zawodników dotyczącej stanu 
zdrowia (załącznik nr 1) 
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- złożenia w biurze zawodów przed ich rozpoczęciem oświadczenia RODO każdego 
zawodnika (załącznik nr 3) 
 

 2)   Osoby zgłaszające się indywidualnie  
      - do złożenia w biurze zawodów przed ich rozpoczęciem podpisanej deklaracji     
dotyczącej stanu zdrowia zawodnika (załącznik nr 1) 
      - złożenia w biurze zawodów przed ich rozpoczęciem oświadczenia RODO 
(załącznik nr 3) 

 
 UWAGA – na miejscu nie będzie możliwości wydrukowania załączników 
 
 3)   W trakcie rozgrzewki i zawodów wolno korzystać tyko z torów udostępnionych 
                    przez Organizatora.  Tylko podczas rozgrzewki dostępne będą tory na basenie  
                    wyznaczonym do zawodów oraz 3 tory na basenie rozgrzewkowym. 
        Tory 0 i 9 przeznaczone będą wyłącznie do ćwiczenia startów. 

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

5) Podczas zawodów trenerzy, zawodnicy i kibice przebywają na trybunach. 
Zawodnicy do startów i na rozgrzewkę  korzystają z metalowych schodów 
znajdujących się na trybunie północnej. 

6) Podczas trwania zawodów obowiązuje na obiekcie ruch jednostronny 
- zbiórka do konkurencji przy metalowych schodach (trybuna północna) 
- zejście do salki rozgrzewkowej gdzie zostaną rozstawione serie 
- przejście korytarzem technicznym na platformę startową 

- po zakończonym wyścigu powrót na trybuny metalowymi schodami (trybuna  
  północna) 
 

19. Propozycja noclegów: 
1) Hotel Camping Malta ul. Krańcowa 98, 61-036 Poznań 

tel.  61 876 62 03, 61 876 61 55, 509 840 502, campimg@malta.poznan.pl (800 m od 
basenu) 

2) Hotel NH Poznań ul. Św. Marcin 67, 61-806 Poznań tel. (061) 624 88 00 lub 
rsvt.nhpoznan@nh-hotels.com. ( 5 km do basenu) 

3) HOTEL IKAR ul. Solna 18 telefon (61) 658 71 05 (4,4 km do basenu) 
4) HOTEL HP PARK ul. Baraniaka 77 telefon (61) 874 11 00 (4,3 km do basenu) 
5) MALTA PREMIUM ul. Bnińska 16 telefon (61) 307 00 09 (2,2 km do basenu) 
6) HOTEL ŚRÓDKA ul. Śródka 6 telefon 733 62 62 (2,4 km do basenu) 
7) HOTEL IBIS ul. Kazimierza Wielkiego 23 telefon (061) 858 44 00 (4,9 km do 

basenu) 
8) VILLA TABU ul. Ludmiły 56 telefon kom. 501 273 204, (61) 876 80 48 (3,3 km do 

basenu) 
9) MEET POZNAŃ HOTEL ul. Wagrowska 6 telefon 662 233 427 (6,2 km do basenu) 
10) HOTEL KOREL ul. 28 Czerwca 1956, 209 telefon (61) 222 84 00 (8,5 KM do 

basenu) 
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów.  
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20. Postanowienia końcowe 
20.1 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Komunikatu oraz Regulaminu zawodów PZP. 
20.2 W trakcie Mistrzostw zawodnicy w czasie rozgrzewki i zawodów mogą korzystać 

tylko z wyznaczonych basenów i torów. Zawodnicy którzy nie zastosują się do 
tych zaleceń zostaną skreśleni z listy startowej zawodów. 

20.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
obiektu.  

20.4 W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi 
przepisami zastosowanie mają przepisy PZP dotyczące organizacji zawodów. 
Decyzje w tych sprawach podejmuje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
oraz Sędzia Główny. 

 
21. Pytania i wątpliwości dotyczące zawodów proszę kierować na adres 

jacek.thiem@wozp.poznan.pl 
lub telefonicznie 502 499 565 


