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IV Ogólnopolskie zawody pływackie 

o Puchar  Ursusa 

pod patronatem burmistrza Pana Bogdana Olesińskiego 

 

 

Sobota 18.09.2021 – Pływalnia SKALAR 

  



1. Miejsce zawodów: 

OSiR m.st. Warszawy Pływalnia SKALAR, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa 

Liczba Torów: 6 

Pomiar czasu: elektroniczny 

2. Termin Zawodów: Sobota, 18.09.2021 

• Rozgrzewka: 15:00 – 15:45 

• Zawody: 15:45 

3. Cel zawodów 

• Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży; 

• Popularyzacja pływania w środowisku lokalnym; 

• Upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz idei rywalizacji Fair Play; 

• Integracja klubów pływackich. 

4. Organizator 

• Uczniowski Klub Sportowy SKALAR Warszawa; 

• Urząd Dzielnicy Ursus; 

• OSiR Ursus. 

5. Komisja Sędziowska 

Komisję Sędziowska sprawuje zespół wyznaczony przez Kolegium Sędziów WMOZP 

6. Uczestnictwo 

W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie kluby zrzeszone w PZP. 

Zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie i objęci ubezpieczeniem NNW. Za aktualne 

badania lekarskie odpowiadają kierownicy/trenerzy ekip. 

Kategorie wiekowe: 

• 2013 

• 2012 

• 2011 

• 2010 



 

Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji i sztafecie mieszanej 

Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody organizatorom na przetwarzanie 

danych osobowych i wizerunku w zakresie promocji i relacji z imprez 

7. Program Zawodów  

DYSTANS STYL ROCZNIKI 

25 metrów Dowolny dziewcząt i chłopców 2013 

50 metrów Dowolny dziewcząt i chłopców 2012 / 2011 

100 metrów Dowolny dziewcząt i chłopców 2010 

50 metrów Klasyczny dziewcząt i chłopców 2012 / 2011 

100 metrów Klasyczny dziewcząt i chłopców 2010 

25 metrów Grzbietowy dziewcząt i chłopców 2013 

50 metrów Grzbietowy dziewcząt i chłopców 2012 / 2011 

100 metrów Grzbietowy dziewcząt i chłopców 2010 

50 metrów Motylkowy dziewcząt i chłopców 2012 / 2011 / 2010 

100 metrów Zmienny dziewcząt i chłopców 2011 / 2010 

6 x 50 

metrów 

Sztafeta mieszana styl dowolny po jednym 

zawodniku i zawodniczce z każdej kategorii 

wiekowej 

2012 / 2011 / 2010  

 

8. Przepisy techniczno-organizacyjne 

• Zawody zostaną rozegrane seriami na czas. 

• Zawodnicy będą rozstawieni na podstawie czasów w seriach od najwolniejszej do 

najszybszej; 

• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP; 

• Każdy klub może wystawić jedną drużynę sztafetową w konkursie; 

• W wyścigach sztafetowych w razie braku starszego rocznika dopuszcza się start 

zawodnika młodszego; 

• Dekoracja za poszczególne konkurencje będą przeprowadzone w trakcie zawodów; 

• Rzeczy wartościowe opiekunowie i zawodnicy zobowiązani są zabezpieczyć we własnym 

zakresie, należy pamiętać o prawidłowym zamknięciu szafek; 

• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

Organizatorem. 



9. Zgłoszenia 

Wszystkie zgłoszenia na zawody należy wypełnić w programie Entry Edytor i wysłać na adres 

e-mail: zawody@wmozp.pl 

Zgłoszenia proszę przesyłać do 16.09.2021 

Lista zgłoszonym zawodników ukaże się w dniu 17.09.2021 r. Po opublikowaniu listy 

zgłoszonych zawodników, zmiany mogą być dokonywane wyłącznie pocztą elektroniczną do 

dnia 17.09.2019 r. do godziny 16:00 i dotyczyć mogą wycofania zawodnika z konkurencji. Za 

zawodników nie wykreślonych w terminie, będzie pobierana opłata startowa. 

10. Nagrody 

• Każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy (niespodziankę); 

• Najlepszych sześciu zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, w każdej 

konkurencji otrzymuje medale od 1-3 miejsca, dyplomy od 1-6 miejsca; 

• Dla najlepszych trzech zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych w 

punktacji FINA (za dwa najlepsze wyniki w punktacji) statuetki; 

• Najlepsze trzy sztafety w poszczególnych kategoriach wiekowych (sztafeta mieszana) 

otrzymają Puchar URSUSA. 

• Podczas zawodów odbędzie się losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych (ROWER i 

wiele innych atrakcyjnych nagród) 

Po nagrody z losowania zawodnicy zgłaszają się z trenerem 

(w celu potwierdzenia tożsamości zawodnika) 

11. Zasady finansowania 

• Opłata startowa wynosi 15 zł od startu – płatna w biurze zawodów lub przelewem na 

konto ING:  3610 5019 2410 0000 9135 0569 28 

Opłata będzie pobierana za wszystkich zawodników zgłoszonych z poszczególnych klubów. 

Zawodnicy, którzy nie będą wycofani w przewidzianym terminie, nie będą zwolnieni z opłat. 

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator 

• Koszty uczestnictwa pokrywają kluby 
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•  

12. Informacja dodatkowa 

Osoba koordynująca zawody:  Artur Przywara, tel. 889 861 200 

e-mail:  uksskalar@uksskalar.pl 

 

 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W ZAWODACH! 
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