
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

LETNICH MISTRZOSTW OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 

W PŁYWANIU 

Poznań 18 – 19.06.2022 

1. Termin i miejsce zawodów. 
18 – 19.06.2022, Pływalnia Termy Maltańskie, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań 
 

2. Organizator. 
Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki 
 

3. Naczelnik zawodów. 
Przemysław Waraczewski przemyslaw.waraczewski@gmail.com 
 

4. Uczestnictwo. 
4.1 W zawodach mają prawo startu zawodnicy ur. 2012 i starsi (10 lat i starsi) 
4.2 Będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach: Open, 2006 – 2008,2009 i młodsi 
4.3 Każdy zawodnik musi posiadać aktualną licencję PZP oraz badania lekarskie 
4.4 Zawodnicy z Ukrainy zgodnie ze zmianami w regulaminie imprez centralnych 

PZP 
4.5 Zawodnicy z Ukrainy nie ponoszą opłat startowych (dotyczy zawodników 

którzy znaleźli się w Polce w wyniku działań wojennych po 26.02.2022)  
4.6 Zawodnicy mogą wystartować w dowolnej liczbie konkurencji 
4.7 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 



 
 

6. Program zawodów. 

Blok I sobota 18.06.2022 – rozgrzewka 8:30, zawody 9:00 

 

1 400 metrów stylem zmiennym kobiet 2 400 metrów stylem zmiennym mężczyzn 
 

3 50 metrów stylem dowolnym kobiet 4 50 metrów stylem dowolnym mężczyzn 

5 50 metrów stylem klasycznym kobiet 6 50 metrów stylem klasycznym mężczyzn 

7 100 metrów stylem motylkowym kobiet 8 100 metrów stylem motylkowym mężczyzn 

9 200 metrów stylem dowolnym kobiet 10 200 metrów stylem dowolnym mężczyzn 

11 200 metrów stylem grzbietowym kobiet 12 200 metrów stylem grzbietowym mężczyzn 

13 4x100 metrów stylem zmiennym mieszane 
 

Blok II sobota 18.06.2022 – rozgrzewka 14:30, zawody 15:00 
 

14 50 metrów stylem motylkowym kobiet 15 50 metrów stylem motylkowym mężczyzn 

16 50 metrów stylem grzbietowym kobiet 17 50 metrów stylem grzbietowym mężczyzn 

18 400 metrów stylem dowolnym kobiet 19 400 metrów stylem dowolnym mężczyzn 

20 200 metrów stylem klasycznym kobiet 21 200 metrów stylem klasycznym mężczyzn 

22 200 metrów stylem zmiennym kobiet 23 200 metrów stylem zmiennym mężczyzn 

24 4x100 metrów stylem dowolnym kobiet 25 4x100 metrów stylem dowolnym mężczyzn 

 

Blok III niedziela 19.06.2022 – rozgrzewka 8:30, zawody 9:00 
 

26 200 metrów stylem motylkowym kobiet 27 200 metrów stylem motylkowym mężczyzn 
 

28 100 metrów stylem dowolnym kobiet 29 100 metrów stylem dowolnym mężczyzn 

30 100metrów stylem grzbietowym kobiet 31 100metrów stylem grzbietowym mężczyzn 

32 100 metrów stylem klasycznym kobiet 33 100 metrów stylem klasycznym mężczyzn 

34 800 metrów stylem dowolnym kobiet* 35 1500 metrów stylem dowolnym mężczyzn* 
 

36 1500 metrów stylem dowolnym kobiet PK** 37 800 metrów stylem dowolnym mężczyzn PK ** 

38 4x100 stylem zmiennym kobiet 39 4x100 stylem zmiennym mężczyzn 
 

Uwaga !!! na wniosek trenerów  

*odbędzie się jedna seria w konkurencji 34 oraz jedna seria w konkurencji 35, zawodnicy 
zakwalifikowani zostaną do w/w konkurencji na podstawie wyników z rankingu PZP,  



 

 

pierwszeństwo startu w tych konkurencjach mają zawodnicy zgłoszeni przez Kluby zrzeszone 
w WOZP.  

**Dodatkowo zostaną przeprowadzone konkurencje 36 i 37 lecz w formule PK zawodnicy 
zakwalifikowani zostaną do w/w konkurencji na podstawie wyników z rankingu PZP, 
pierwszeństwo startu w tych konkurencjach mają zawodnicy zgłoszeni przez Kluby zrzeszone 
w WOZP 

 

7. Zgłoszenia. 
7.1 Zgłoszenia do zawodów tylko w Systemie SEL.  
7.2 Ostateczny termin zgłoszeń ustala się na 14.06.2022  godz. 20.00. 
7.3 Można dokonać skreślenia zawodnika bezpośrednio przed zawodami w biurze 

zawodów w dniu 18.06.2022, bez konsekwencji kary, jednak należy opłacić za 
tego zawodnika opłatę startową. 

7.4 Niestawienie się na start zgłoszonego zawodnika  powoduje nałożenie kary w 
wysokości 50 złotych za każdy start – bez względu na przyczynę. Uregulowanie 
tej należności do WOZP warunkuje dopuszczenie Klubu do kolejnych imprez 
organizowanych przez Związek. 

7.5 Obsługę komputerową zawodów będzie prowadził Pan Michał Derewecki 
(michal.derewecki@poczta.fm). 

 

8. Nagrody. 
8.1 Zawodnicy zostają nagradzani za zajęcie 3 pierwszych miejsc, w każdej 

konkurencji, w każdej kategorii medalami oraz dyplomami. 
 

9. Zasady finansowania. 
9.1 Opłata startowa 20 zł od każdego zgłoszonego startu 
9.2 Opłata startowa płatna na konto WOZP do dnia 14.06.2022, (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 końcowe. 
10.1. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów 
10.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na 

terenie  obiektu. 

Biuro zawodów czynne będzie 18.06.2022 – 830 – 1300 

      1500 – 1800 

      19.06.2022 – 900 – 1200 

 

 

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Poznania 

#poznanwspiera 

 

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 


