
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

Ogólnopolskie Drużynowe Zawody 

Dzieci 10, 11 lat 

 
 

ŁOMŻA 04-05 CZERWCA 2022 r. 

 

 

 

 



 

 

1. TERMIN ZAWODÓW: 04-05 czerwca 2022r. 

 

1.1 BLOK I - 04 czerwca,  rozgrzewka - godz.:9:00 zawody - godz. 10:00 

1.2 BLOK II  - 05 czerwca,   rozgrzewka - godz.: 9:00 zawody - godz.10:00 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW 

 

2.1 PARK WODNY W ŁOMŻY, przy ul Wyszyńskiego 15, 18-400 Łomża 

 

3. INFORMACJE TECHNICZNE 

 

3.1 pływalnia 25 m, 6 torów, temperatura woda: 27 o C 

3.2 pomiar czasu: automatyczny, 

3.3 zgodnie z „Wytycznymi Polskiego Związku Pływackiego do Organizacji Okręgowych 

Zawodów Pływackich” oraz „Regulaminem Drużynowego Wieloboju Pływackiego Dzieci 

10 i 11 lat” 

3.4 zawody rozgrywane są seriami na czas, od najsłabszej do najmocniejszej; 

 

4. ORGANIZATORZY 

 

4.1 Podlaski Okręgowy Związek Pływacki 

4.2 Miasto Łomża, 

4.3 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, 

4.4 Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” w Łomży. 

 

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW 

 

5.1 Komisja Sędziowska zostanie powołana przez Kolegium Sędziów Podlaskiego 

Okręgowego Związku Pływackiego; 

5.2 Naczelnik Zawodów: Tomasz Drozdowski 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA 

 

6.1 koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, 

6.2 koszty uczestnictwa ponoszą kluby zgłaszające zawodników, 

6.3 opłata startowa wynosi 50 zł od każdego zgłoszonego zawodnika, niezależnie od ilości 

startów oraz 10 zł od każdej zgłoszonej sztafety 

6.4 opłata startowa jest płatna, najpóźniej do dnia 01 czerwca 2022r. na rachunek bankowy 

UKS „Butterfly” w Łomży (ul. Sybiraków 20b/76, 18-400 Łomża) nr 85 2490 0005 0000 

4500 8034 3560 

6.5 w tytule przelewu należy podać: nazwę imprezy – ODZD Łomża 2022, nazwę  klubu oraz 

ilość zawodników oraz sztafet, za które dokonywana jest opłata.  

6.6 brak opłaty jest równoznaczny ze skreśleniem z listy startowej, 

6.7 faktury będą wystawiane po zaksięgowaniu wpłat. Dane do faktur należy przesłać mailem 

na adres: jarekszeremet@wp.pl Faktury będą do odbioru w dniu zawodów w Biurze 

Zawodów lub wysłane pocztą na adres wskazany w treści faktury; 

 

mailto:jarekszeremet@wp.pl


 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

7.1 w zawodach uczestniczą zawodnicy 10 letni (rocznik 2012) i 11 letni (rocznik 2011), 

7.2 zawodnicy 11 letni startują w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie w każdym 

bloku zawodów, a zawodnicy 10 letni we wszystkich konkurencjach, 

7.3 wszyscy zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać w systemie SEL status AKTYWNY, 

7.4 zawodnik może startować tylko w jednych zawodach w Polsce, 

7.5 brak możliwości startu poza konkurencją (PK) 

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

8.1 zgłoszenia do zawodo w moz na dokonac  wyłącznie za pos rednictwem systemu SEL PZP, 

przez osobę uprawnioną – administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego, 

8.2 warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego 

statusu AKTYWNY w SEL w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2022r. do 

godziny 23:59 , po tej godzinie zgłoszenia nie będą możliwe.  

8.3 kontakt z organizatorem tel.: 504122853 e-mail: drozd1003@op.pl  

8.4 lista zgłoszeń do konkurencji opublikowana zostanie minimum 48 godzin przed 

rozpoczęciem zawodów. Lista startowa – najpóźniej w dniu 03.06.2022 r. do 

godziny 20:00; 

 

9. WYNIKI publikowane będą na stronie www.livetiming.pl 

 

10. PROGRAM ZAWODÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I BLOK – 04.06.2022r. rozgrzewka godz. : 9:00  zawody godz.: 10:00 

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

1 50 m st. motylkowym 11 lat 2 50 m st. motylkowym 11 lat 

3 50 m st. dowolnym 10 lat 4 50 m st. dowolnym 10 lat 

5 100 m st. grzbietowym 11 lat 6 100 m st. grzbietowym 11 lat 

7 50 m st. klasycznym 10 lat 8 50 m st. klasycznym 10 lat 

9 200 m st. dowolnym 11 lat 10 200 m st. dowolnym 11 lat 

11 4 x 50 m st. zmiennym 11 lat 12 4 x 50 m st. zmiennym 11 lat 

II DZIEŃ – 05.06.2022r. rozgrzewka godz.: 9:00 zawody godz.:10:00 

13 100 m st. klasycznym 11 lat 14 100 m st. klasycznym 11 lat 

15 50 m st. grzbietowym 10 lat 16 50 m st. grzbietowym 10 lat 

17 100 m st. dowolnym 11 lat 18 100 m st. dowolnym 11 lat 

19 100 m st. zmiennym 10 lat 20 100 m st. zmiennym 10 lat 

21 200 m st. zmiennym 11 lat 22 200 m st. zmiennym 11 lat 

23 4 x 50 m st. dowolnym 11 lat 24 4 x 50 m st. dowolnym 11 lat 

http://www.livetiming.pl/


 

 

11. NAGRODY 

 

11.1 Dyplomy i medale dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w wyżej wymienionych 

konkurencjach indywidualnych, w każdej z kategorii wiekowej, 

11.2 Dyplomy i medale dla 3 najlepszych zespołów dziewcząt i chłopców w sztafetach, 

11.3 Statuetki i nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w 

poszczególnych kategoriach wiekowych: 

 11 lat - za sumę punktów wg punktacji FINA, obliczonych za 4 starty w konkurencjach 

indywidualnych; 

 10 lat - za sumę punktów wg punktacji FINA, obliczonych za 3 najlepsze starty, w 

konkurencjach indywidualnych;  

11.4 Puchary dla 3 najlepszych drużyn w punktacji łącznej w każdej kategorii wiekowej, 

11.5 Dekoracje będą w czasie trwania zawodów; 

 

12. PUNKTACJA ZAWODÓW 

 

/klasyfikacja drużynowa/ 

12.1 do klasyfikacji drużynowej wśród zawodników 11 letnich liczone będą 3 najlepsze wyniki 

w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki 

zespołów sztafetowych (jednej sztafety chłopców i jednej dziewcząt), 

12.2 do klasyfikacji drużynowej wśród zawodników 10 letnich liczone będą 3 najlepsze wyniki 

w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców, 

12.3 stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w 2022r. 

 

/klasyfikacja indywidualna/ 

12.4 prowadzona jest klasyfikacja indywidualna w każdej kategorii wiekowej, z podziałem na 

dziewczęta i chłopców wg liczby punktów, przewidzianych w tabeli punktowej FINA, za 

poszczególne starty, 

12.5 stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w 2022r., 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

13.1 na zawodach obowiązują przepisy PZP i FINA, 

13.2 w sprawach nie objętych Regulaminem i Komunikatem Organizacyjnym decyduje 

naczelnik zawodów, 

13.3 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i 

wypadki, 

13.4 podczas imprezy wszystkich uczestników obowiązuje regulamin obiektu, 

13.5 za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez 

zawodników odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie ekip,  

13.6 w związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się COVID-19 i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia organizator 

wprowadza następujące zasady:  

 



 

 

 zawodnicy i trenerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych ustalonych 

przez organizatora, w oparciu o wytyczne zawarte w obowiązującym w dniu 

zawodów rozporządzeniu, dotyczących organizacji zawodów sportowych, 

 przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk 

korzystając ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu,  

 obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że obowiązujące w dniu zawodów zasady 

bezpieczeństwa na obiekcie, nie będą wymagały stosowania się do tego obowiązku, 

13.7 Organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania imprezy w związku z niezależnymi 

od niego sytuacjami; 

13.8 W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

zawodnicy i trenerzy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na udostępnienie danych 

osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, SEL, 

dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie 

wyrażają zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób 

uczestniczących w zawodach; 

 

14. OFERTA ZAKWATEROWANIA 

 

14.1 Hotel Gromada, ul. Rządowa 1A, 18-400 Łomża, tel. 86 216 5451, www.gromada.pl  

pokój 2 os od 130 zł 

14.2 Zajazd Fadom, ul. Wojska Polskiego 177a, 18-400 Łomża, tel. 86 216 45 44, 

www.zajazdfadom.pl   

pokój 2 os 115zł  śniadanie w cenie 

14.3 Hotel Via Baltica Łomża (ok. 8 km od basenu), Grzymały Szczepankowskie 1A, 18-400 

Łomża, tel. 86 224 51 45, 506 740 141, www.viabalticahotel.pl 

pokój 2 os 198 zł  

14.4 Hotel Labirynt, ul. Sikorskiego 345, 18-400 Łomża, tel.: 602 827 908, www.labirytn-

lomza.pl 

pokój 2 os 180 zł  śniadanie w cenie  

14.5 MOHITO Bed&Breakfast, ul. Rządowa 3, 18-400 Łomża, tel.: 86 211 6677, 

www.mohitonoclegi.pl 

pokój 2 os 200 zł śniadanie w cenie 

 

http://www.gromada.pl/
http://www.zajazdfadom.pl/
http://www.viabalticahotel.pl/
http://www.labirytn-lomza.pl/
http://www.labirytn-lomza.pl/
http://www.mohitonoclegi.pl/

