
 
 

Ogólnopolskie Zawody Pływackie 

Festiwal Sprintu na Termach 
 

 

 

1. Termin i miejsce zawodów: 05.03.2022, Termy Maltańskie (ul. Termalna 1, Poznań). 

2. Organizator: Termy Maltańskie. 

Naczelnik zawodów: p. Andrzej Olszewski. 

3. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział zawodnicy z wymienionych grup wiekowych, zgłoszeni 
przez kluby: 

Grupa A B C D E F G 

Rocznik 2006 
i starsi 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
i młodsi 

Podział na grupy wiekowe ma znaczenie dla klasyfikacji w wymienionych rocznikach i wydruku 
dyplomów. Nagrody pieniężne otrzymają najlepsi zawodnicy za punktację wg Rudolpha 
(szczegóły poniżej). 

4. Warunki techniczne: basen 50 m, elektroniczny pomiar czasu. Zawody zostaną przeprowadzone 
zgodnie z przepisami PZP. 

5. Program zawodów: 10:30–11:00 rozgrzewka kobiet, 11:00–11:30 rozgrzewka mężczyzn, 11:30 

rozpoczęcie zawodów: 

Nr konkurencji 
(K–M) 

Dystans 
(m) 

Styl 
Nr konkurencji 

(K–M) 
Dystans 

(m) 
Styl 

1–2 50 dowolny 9–10 100 dowolny 

3–4 50 klasyczny 11–12 100 klasyczny 

5–6 50 grzbietowy 13–14 100 grzbietowy 

7–8 50 motylkowy 15–16 100 motylkowy 

 



6. Nagrody: najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne na podstawie zdobytych punktów wg 
Rudolpha. Punktacja ta uwzględnia wiek i płeć zawodnika, dlatego z powodzeniem mogą 
rywalizować ze sobą zawodnicy różnych grup wiekowych. O końcowej punktacji zdecyduje 
suma zdobytych punktów w czterech startach (trzy najlepsze wyniki za konkurencje na 
dystansach 50 metrowych i wynik za jedną wybraną konkurencję na dystansie 100 metrów). W 
przypadku jednakowej sumy punktów o kolejności decyduje najwyższy wynik punktowy w jednej 
z konkurencji. 

Miejsca 1–10 11–25 26–45 

Nagroda 150 PLN 100 PLN 50 PLN 

Nagrody należy odebrać i potwierdzić ich odbiór osobiście do momentu zakończenia zawodów. 

7. Dyplomy: Na stronie zawodów (www.megatiming.pl – zawody okręgowe) dostępne będą wzory 
dyplomu uczestnika i dyplomu za zajęte miejsce. Dyplomy można pobrać, wypełnić i 
wydrukować we własnym zakresie. 

8. Opłata startowa wynosi 70 zł od zgłoszonego zawodnika i uprawnia do pięciu startów, we 
wszystkich czterech konkurencjach 50 metrowych i jednej wybranej konkurencji na dystansie 
100 metrów. Opłatę należy uiścić w biurze zawodów czynnym w godz. 9:30–12:30. 

9. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, za ich posiadanie odpowiedzialni są 
trenerzy i kierownicy grup. W trakcie rozgrzewki i zawodów wolno korzystać wyłącznie z torów 
udostępnionych przez organizatora. Tory 0 i 9 przeznaczone są do ćwiczenia startów. 

10. Organizator ustala limit ilości startujących zawodników na 600 osób. Zgłoszenia do zawodów 
dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL przez osobę uprawnioną – Administratora Klubu 
– w terminie do 02.03.2022. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest 
posiadanie statusu AKTYWNY. Po tym terminie nie ma możliwości wycofania zgłoszeń, a 
zgłaszających obowiązuje wysokość opłaty startowej jak w zgłoszeniu. 

11. Postanowienia organizacyjne: dokładne zasady organizacyjne (dotyczące m.in. udziału 
publiczności, ruchu zawodników po obiekcie) zostaną podane w terminie bliższym zawodów, w 
zależności od aktualnych przepisów dotyczących organizacji imprez sportowych. Organizator 
zastrzega sobie prawo odwołania zawodów z przyczyn od Niego niezależnych. 

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 

 

UWAGA!!!       NOWY NABÓR DO KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO O PROFILU -  PŁYWANIE 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu ogłasza nabór do klasy I Liceum na rok szkolny 2022/2023. 
Kilkunastoosobowa klasa powstaje w oparciu o silną grupę zawodników z roczników 2007/2008 z Klubu 
Sportowego Warta Poznań. 

Treningi będą prowadzone na Termach Maltańskich, a dla zawodników zamiejscowych możliwe jest 
zakwaterowanie w Internacie Szkolnym na preferencyjnych warunkach. Liczba pozostałych dostępnych 
miejsc w klasie jest ograniczona. 

Kontakt: Andrzej Olszewski  tel. 501 936 514,  Mikołaj Wilczek tel.  502 656 858. 
 

http://www.megatiming.pl/

