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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

ZAWODÓW PŁYWACKICH: 

 

Otwarte Letnie Mistrzostwa  

Okręgu Łódzkiego 2021 

oraz 

Letnie Mistrzostwa Masters 

Łódź, 29-30 Maja 2021 
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1. CEL ZAWODÓW 

• umożliwienie zawodnikom większej ilości startów przed mistrzostwami Polski; 

• popularyzacja sportu pływackiego;  

• sprawdzenie stanu przygotowań do mistrzostw Polski; 

• korespondencyjne Letnie Mistrzostwa w kategorii Masters. 

2. TERMIN ZAWODÓW: 29 - 30 Maja 2021 

• BLOK I – 29 Maja 2021 (sobota):  rozgrzewka godz. – 13:00; zawody godz. –13:45 

• BLOK II –  30 Maja 2021 (niedziela):  rozgrzewka godz. – 8:00;  zawody godz. – 8:45.  

3. MIEJSCE ZAWODÓW: ACSD PŁ ZATOKA SPORTU Łódź, Al. Politechniki 10. 

4. INORMACJE TECHNICZNE:  

• Pływalnia 50m; 10 torów, temperatura wody: 27°C; 

• Pomiar czasu: elektroniczny. 

5. ORGANIZATOR ZAWODÓW:  

• Łódzki Okręgowy Związek Pływacki, 

• UKS 190 Łódź. 

6. ZASADY FINANSOWANIA:  

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy; 

• Koszty uczestnictwa ponoszą kluby; 

• Opłata startowa dla zawodników wynosi 15zł od każdego zgłoszonego startu i jest płatna przelewem, 

zgodnie z pkt.9; 

• Opłata startowa dla zawodników Masters wynosi 80zł. 

7. ZASADY UCZESTNICTWA:  

• wg zasad generalnych Regulaminu Imprez PZP; 

• w zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w 2009 roku i starsi posiadający aktywną licencję 

w SEL; 

• dopuszcza się starty rocznika 2010 jako PK; dodatkowo obowiązuje ich limit punktów FINA: w danej 

konkurencji: 210 dla chłopców i 300 dla dziewcząt; 

• w zawodach mają prawo uczestnictwa zawodnicy zrzeszeni poza ŁOZP; 

• ilość startów jest nieograniczona w wyznaczonych kategoriach A i B; 

• ilość startów jest ograniczona w kategorii M do 2 startów na blok; 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW – według zasad generalnych; 

• Obsługa informatyczna: Tomasz Bachórz adres email: tomasz@bachorz.info; 

• Obsługa Quantum: Tomasz Bachórz 

• Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – 

Administratora klubu; 

• Zgłoszeń w kat. A, B i M należy dokonać do dnia 27 Maja 2021, do godziny 23.00. W zawodach mogą 

uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy zgłoszeni w ww. terminie.  

• Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY w systemie 

SEL (do ostatniego dnia zawodów włącznie); 

• Warunkiem przyjęcia zgłoszenia całego klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia dokumentu 

potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. Opis przelewu powinien zawierać: kod zawodów wraz z 

nazwą klubu oraz liczbą opłaconych startów; 

• Zgłoszenia w kategorii Masters: tylko przez SEL, nie ma zgłoszeń niezrzeszonych;  

• W przypadku potrzeby wystawienia faktury proszę o kontakt 605 065 065, Dagmara Zielińska; 

http://lozp.org/
mailto:lodzkiozp@gmail.com
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9. OPŁATY STARTOWE I REGULAMINOWE 

• Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu, płatna wyłącznie przelewem na konto ŁOZP: 

PKO BP I o/Łódź: 86 1020 3352 0000 1802 0089 3552 do dnia 27.5.2021 do godz.23.00 ; 

• W tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno: kod zawodów – LetnieMŁ2021, 

nazwę klubu i liczbę opłaconych startów, a w przypadku dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub tytuł 

przelewu powinien zawierać jak wyżej, z wyszczególnieniem wszystkich klubów oraz liczby opłaconych za 

każdy klub startów; 

• Dla kategorii Masters opłata startowa wynosi 80 zł (niezależnie od ilości startów) - płatna wyłącznie 

przelewem na konto ŁOZP: PKO BP I o/Łódź: 86 1020 3352 0000 1802 0089 3552 do dnia 27.5.2021 do 

godz.23.00 ; 

• W tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno: kod zawodów – 

MastersLetnie2021, nazwę klubu i liczbę opłaconych startów, a w przypadku dokonywania opłaty za 

więcej niż jeden klub tytuł przelewu powinien zawierać jak wyżej, z wyszczególnieniem wszystkich klubów 

oraz liczby opłaconych za każdy klub startów; 

• ŁOZP nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej z wykreśleń dokonanych w zgłoszeniu po 

ostatecznym terminie zgłoszeń; 

10. NAGRODY 

• Zawodnicy zrzeszeni poza ŁOZP nagradzani są tylko w kategorii OPEN: 2004 i starsi:  

o dyplomy i medale za miejsca 1-3 osobno dla kobiet i mężczyzn; 

 

• Zawodnicy zrzeszeni w ŁOZP nagradzani będą w kategoriach:  

2009, 2008-2007, 2006-2005 oraz 2004 i starsi, jako OPEN:  

o medale za miejsca 1-3 osobno dla kobiet i mężczyzn; 

o dyplomy za miejsca 1-6 osobno dla kobiet i mężczyzn; 

 

• Zawodnicy MASTERS tylko w kategorii OPEN MASTERS: 

o medale za miejsca 1-3 osobno dla kobiet i mężczyzn 

o dyplomy za miejsca 1-6 osobno dla kobiet i mężczyzn; 

 

• Organizator zastrzega przyznanie dodatkowych nagród; 

• Kategorie OPEN i OPEN MASTERS to dwie osobne kategorie. 
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11. PROGRAM ZAWODÓW: 

• Podział na grupy A i B wg roku urodzenia (prawo startu w danej konkurencji): 

• Masters Grupa M, (prawo startu w danej konkurencji z ograniczeniem do 2 startów na blok): 

 

A – 2007 i starsi; B – 2008, 2009; M – Masters 

BLOK I   SOBOTA 

Kobiet Mężczyzn 

1 400m. st. zmiennym A, 2 400m. st. zmiennym A, 

3 50 m st. dowolnym A, B,  M 4 50 m st. dowolnym A, B,  M 

5 50 m st. klasycznym A, B,  M 6 50 m st. klasycznym A, B,  M 

7 100 m st. motylkowym A, B,  M 8 100 m st. motylkowym A, B,  M 

9 50 m st. grzbietowym A, B,  M 10 50 m st. grzbietowym A, B,  M 

11 200 m st. dowolnym A, B,  M 12 200 m st. dowolnym A, B,  M 

13 100 m st. klasycznym A, B,  M 14 100 m st. klasycznym A, B,  M 

15 50 m st. motylkowym A, B,  M 16 50 m st. motylkowym A, B,  M 

17 1500 m. st. dowolnym A,  18 800 m. st. dowolnym A,  

BLOK II  NIEDZIELA 

Kobiet Mężczyzn 

19 100 m st. dowolnym A, B,  M 20 100 m st. dowolnym A, B,  M 

21 200 m st. klasycznym A, B,  M 22 200 m st. klasycznym A, B,  M 

23 200 m st. motylkowym A,  M 24 200 m st. motylkowym A,  M 

25 100 m st. grzbietowym A, B,  M 26 100 m st. grzbietowym A, B,  M 

27 200 m st. zmiennym A, B,  M 28 200 m st. zmiennym A, B,  M 

29 400 m st. dowolnym A, B,  M 30 400 m st. dowolnym A, B,  M 

31 200 m st. grzbietowym A, B,  M 32 200 m st. grzbietowym A, B,  M 

33 800 m st. dowolnym A,  34 1500 m. st. dowolnym A,  

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• Sędzia główny: p. do ustalenia; 

• Sędzia starter: p. do ustalenia; 

• Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP; 

• W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje delegat PZP; 

• W trakcie zawodów nie będzie dostępna niecka pod skocznią 25 m i obowiązuje bezwzględny zakaz z jej 

korzystania; 
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