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ORGANIZATORZY: 
• Stowarzyszenie Warsaw Masters Team; 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

• Wodny Park Warszawianka; 

•  Komitet Techniczny Pływania Masters PZP; 

•  Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki; 

PARTNERZY: 

− Runforest Podcast, Tripower.pl, megatiming.pl; 

SPONSORZY: 

 

TERMIN: 
− 5 grudnia 2020r.; 

MIEJSCE: 
− Wodny Park Warszawianka, ul. Merliniego 4, Warszawa; 

− długość pływalni: 50 m, ilość torów: 10, temperatura wody: 27°C; 

POMIAR CZASU: 
− elektroniczny; 

UCZESTNICTWO: 
− prawo startu w Mistrzostwach mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 2000 i starsi;  

− zawodnicy i zawodniczki przed przystąpieniem do startów muszą złożyć pisemne oświadcze-
nie, że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność, a także, że wyrażają zgodę na prze-
twarzanie ich danych osobowych. Oświadczenia mogą zostać złożone elektronicznie przy 
zgłaszaniu lub osobiście w Biurze Zawodów (w wyjątkowych przypadkach, dalej opisanych). 

 



− dodatkowo, w związku z pandemią COVID-19, uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z 
Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu wraz z 
Komunikatem Specjalnym, stosować się do ich postanowień oraz potwierdzić to podpisa-
nym oświadczeniem. 

Potwierdzenie zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19 podczas 
zawodów w pływaniu wraz z Komunikatem Specjalnym oraz zobowiązanie do ich prze-
strzegania, jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia, zgodnie z dalej wskazanymi zasadami. 

Nieprzestrzeganie Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID-19 podczas zawodów w 
pływaniu, może być powodem niedopuszczenia zawodnika do startów oraz nakazaniem 
niezwłocznego opuszczenia obiektu, w którym odbywają się zawody. 

ZGŁOSZENIA: 
UWAGA: OBOWIĄZUJE MAKSYMALNY LIMIT ZAWODNIKÓW - 250 OSÓB.  

Maksymalny limit zawodników może zostać zmieniony, stosownie do zmian przepisów praw-
nych związanych z pandemią COVID-19. 

Mając na uwadze wprowadzony maksymalny limit zawodników, obowiązuje kolejność pra-
widłowo dokonanych zgłoszeń. 

ZA PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIE UZNAJE SIĘ: 

− W PRZYPADKU KLUBÓW (spełnienie poniższych punktów musi nastąpić łącznie): 

o przesłane na adres mailowy biuro@masters.waw.pl elektroniczne zgłoszenie 
klubowe w formie LENEX FILE (w programie Splash Entry Editor); zgłoszenie w 
tej formie jest do pobrania na stronie internetowej: www.megatiming.pl, oraz 

o przesłany na adres mailowy biuro@masters.waw.pl dowód uiszczenia przele-
wu opłat startowych, w kwocie odpowiadającej ilości zgłoszonych zawodni-
ków, pomnożonej przez kwotę opłaty startowej za jednego zawodnika obo-
wiązującej w dniu dokonania przelewu, a także 

o przesłany na adres mailowy biuro@masters.waw.pl skan Deklaracji Przedsta-
wiciela Klubu o zapoznaniu się zapoznaniu się z „Procedurą bezpieczeństwa w 
związku z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu wraz z Komunikatem Spe-
cjalnym" i posiadaniu Oświadczeń zawodników o zapoznaniu się z „Procedurą 
bezpieczeństwa w związku z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu wraz z 
Komunikatem Specjalnym" w formie papierowej i/lub elektronicznej, podpisa-
nej przez przedstawiciela Klubu (Załącznik Nr 1 do Komunikatu Specjalnego). 

− W PRZYPADKU ZAWODNIKÓW NIEZRZESZONYCH (spełnienie poniższych punktów musi 
nastąpić łącznie): 

o wypełnienie przygotowanego przez organizatora formularza zgłoszeniowego, oraz 

o przesłanie na adres mailowy biuro@masters.waw.pl dowodu uiszczenia prze-
lewu opłaty startowej, w kwocie obowiązującej w dniu dokonania przelewu. 

ZGŁASZENIE ZAWODNIKÓW NASTĘPUJE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, DO 2 GRUDNIA 
2020r. WŁĄCZNIE. 
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Po 2 grudnia 2020r., w przypadku dostępności wolnych miejsc, w ramach maksymalnego limi-
tu uczestników, dopuszcza się zgłaszanie osobiste zawodników w dniu zawodów.  

Zgłoszenie osobiste mogą być przyjmowane po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

− nie został przekroczony maksymalny limit zawodników,  

(ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC JEST OGRANICZONA MAKSYMALNYM LIMITEM ZAWODNIKÓW, DECY-
DUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ)  

− opłata startowa została uiszczona elektronicznie najpóźniej do dnia poprzedzającego zawody 
(4 grudnia 2020r.), w kwocie obowiązującej w dniu dokonania przelewu, 

(NIE MA MOŻLIWOŚCI UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ GOTÓWKĄ W BIURZE ZAWODÓW) 

− zgłaszający się zawodnik posiada ze sobą wydrukowany dowód uiszczenia opłaty startowej, 

(NIE MA MOŻLIWOŚCI WYDRUKOWANIA  DOWODU PRZELEWU W BIURZE ZAWODÓW) 

− zgłaszający się zawodnik złoży pisemne oświadczenie, że jest zdrowy i startują na własną 
odpowiedzialność, a także, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz 
że zapoznał się z Procedurą bezpieczeństwa w związku z COVID-19 podczas zawodów w 
pływaniu wraz z Komunikatem Specjalnym, zgodnie ze wzorem z Załącznika Nr 2 do Komu-
nikatu Specjalnego, 

(OŚWIADCZENIA DO PODPISANIA ORAZ PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z CO-
VID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU I KOMUNKAT SPECJALNY SĄ DOSTĘPNE W BIU-
RZE ZAWODÓW) 

Zgłoszenia osobiste w dniu zawodów, w przypadku dostępności wolnych miejsc, będą do-
stępne dla osób niezrzeszonych oraz zawodników klubów startujących w zawodach. Jeżeli 
dany klub i jego zawodnicy nie zostałby zarejestrowany z uwagi na niespełnienie wymogów 
prawidłowego zgłoszenia, osoby zgłaszające się w dniu zawodów mogą zostać zarejestrowani, 
jako niezrzeszeni. 

Organizator nie gwarantuje, że osoba, która zgłosi się w dniu zawodów w Biurze Zawodów z 
dowodem uiszczenia opłaty startowej w odpowiedniej wysokości zostanie zarejestrowana na 
liście zawodników i dopuszczona do startu.  

Osoby, które zgłoszą się w Biurze Zawodów, w dniu zawodów, licząc na rejestrację na liście 
zawodników oraz dopuszczenie do startu, robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

PRZEPISY TECHNICZNE: 
Ustala się następujące zasady przeprowadzenia zawodów: 

 

KATEGORIE WIEKOWE:  
Zawodnicy i zawodniczki startują w kategoriach wiekowych wynikających z zasad zawodów  

Masters. 

  



INDYWIDUALNE 

„0” – 20 – 24 „E” – 45 – 49 „J” – 70 – 74 

„A” – 25 – 29 „F” – 50 – 54 „K” – 75 – 79 

„B” – 30 – 34 „G” – 55 – 59 „L” – 80 – 84 

„C” – 35 – 39 „H” – 60 – 64 „M” – 85 – 89 

„D” – 40 – 44 „I” – 65 – 69 itd. co 5 lat 

SZTAFETY KLUBOWE 
Startować mogą wyłącznie zawodnicy jednego klubu. Kategorię ustala się w oparciu o łączny 
wiek (suma lat) czterech zgłoszonych zawodników. 

„A” – 100 – 119 „D” – 200 – 239 

„B” – 120 – 159 „E” – 240 – 279 

„C” – 160 – 199 „F” – 280 + 

Nie dopuszcza się do startu w sztafecie zawodników z kat. „0” – poniżej 25 roku życia. 

ZAWODY: 

− KAŻDY ZAWODNIK MA PRAWO DO STARTU W MAKSYMALNIE TRZECH (3) KONKURENCJACH 
INDYWIDUALNYCH ORAZ SZTAFECIE; 

− zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas; 

− wszystkie serie zostaną rozegrane od najszybszej do najwolniejszej; 

− rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach zostanie dokonane wg czasów poda-
nych w zgłoszeniu;  

− w zgłoszeniu podaje czas z ostatnich 12 miesięcy, osiągnięty na zawodach na basenie 50 me-
trowym, albo czas, w jakim zawodnik uważa, że przepłynie wybrany dystans. W przypadku bra-
ku wskazania czasu zgłoszenia, zawodnik zostaje rozstawiony w seriach najwolniejszych. W 
przypadku większej ilości zawodników bez podanych czasów zgłoszenia, rozstawienie serii i to-
rów następuje w sposób losowy; 

− dopuszcza się start serii kobiet i mężczyzn razem; 

− nie dopuszcza się zmiany konkurencji po ukazaniu się list startowych; 

− listy startowe zostaną opublikowane na stronie: www.megatiming.pl; 

− podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

UWAGA (dotyczy konkurencji 400m stylem dowolnym): 
Start w konkurencji 400m stylem dowolnym należy potwierdzić w Biurze Zawodów, najpóźniej 
do zakończenia rozgrzewki.  

Brak potwierdzenie skutkuje nie uwzględnieniem zawodnika na liście startowej tej konkurencji. 

http://www.megatiming.pl/


W przypadku dużej liczby startujących, którzy potwierdzili swój udział, konkurencja może zostać 
przeprowadzona w formule „dwie osoby na torze”. W takim przypadku pomiar czasu może zo-
stać przeprowadzony ręcznie. 

PROGRAM ZAWODÓW: 
− godz. 16:00-16:45 – rozgrzewka; w zależności od liczby zawodników biorących udział w 

zawodach, organizator, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników związane z pan-
demią COVID-19, może zmienić zasady przeprowadzenia rozgrzewki. Informacja o ewen-
tualnej zmianie zasad przeprowadzenia rozgrzewki będzie ogłoszona przez organizatora 
przed rozpoczęciem rozgrzewki. Ewentualna zmiana zasad przeprowadzenia rozgrzewki 
może wpłynąć na program zawodów; 

− godz. 16:45 – oficjalne otwarcie; 

− godz. 17:00 – rozpoczęcie zawodów: 

Nr konkurencji | Kobiety Nazwa konkurencji Nr konkurencji | Mężczyźni 

1 200m zmienny 2 

3 50m dowolny 4 

5 50m klasyczny 6 

7 50m grzbietowy 8 

9 50m motylkowy 10 

11 4x50m sztafeta mix zmienna 11 

12 400m dowolny* 13 

*udział należy potwierdzić najpóźniej do zakończenia rozgrzewki w Biurze Zawodów. 

NAGRODY: 
W każdej konkurencji, w kategorii OPEN, wg punktacji FINA MASTERS – suma punktów za dwa 
najlepsze starty, nagrodzonych zostanie 10 (dziesięcioro) pierwszych zawodników i zawodni-
czek.  

Nagrody będą do odbioru w Biurze Zawodów po zakończeniu zawodów. 

W każdej konkurencji, w poszczególnych kategoriach wiekowej, nagrodzonych dyplomami zo-
stanie troje pierwszych zawodników i zawodniczek.  

Odbiór dyplomów w Biurze Zawodów po zakończeniu zawodów. 

BIURO ZAWODÓW: 
Biuro Zawodów jest w dniu zawodów, od godziny 15:00 na terenie obiektu, przez cały czas 
trwania imprezy. 

ZASADY FINANSOWANIA:  
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator. 



Koszt udziału w zawodach pokrywa opłata startowa, która za jednego zawodnika wynosi: 

− 120,00 zł. (płatność w terminie do 27 listopada 2020r. włącznie); 

− 160,00 zł. (płatność w terminie od 28 listopada 2020r. do 4 grudnia 2020r. włącznie). 

Płatność opłaty startowej następuje wyłącznie przelewem na rachunek bankowy organizatora: 

PEKAO S.A. 77 1240 1109 1111 0010 4445 0190.  

Warsaw Masters Team, 04-146 Warszawa ul. Żółkiewskiego 40/11.  

W tytule wpłaty należy wpisać: „MW Imię i nazwisko” 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi, chyba że: 

− zawody zostaną odwołane, w związku ze zmianą przepisów regulujących organizację zawo-
dów sportowych w czasie pandemii COVID-19 i/lub zamknięciem z tego powodu pływalni; 

− przekroczony zostanie maksymalny limit zawodników (zwrot dotyczy tylko zawodników, 
którzy nie będą mogli wziąć udziału w zawodach w związku z przekroczeniem maksymalne-
go limitu zawodników). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
W sprawach nieokreślonych Regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami, decyzje po-
dejmują według kompetencji: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Sędzia Główny. 

ZAWODY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI. 
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