
Klub Pływacki Ciechanów
ul. 17 Stycznia 60 B
06 – 400 Ciechanów
tel. 507 – 709 – 333
e-mail: kpc.ciechanow@gmail.com

PowerSwim Ciechanów'2021
Każdy Pływać Chce

1. Cel zawodów:

 popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży,
 promocja miasta Ciechanów i obiektów MOSiR,
 integracja klubów pływackich.

2. Organizatorzy:

 Klub Pływacki Ciechanów,
 Urząd Miasta Ciechanów,
 MOSiR Ciechanów.

3. Termin i miejsce zawodów:

16.10.2021 r. (sobota)
Kryta pływalnia „U Ciecha” - ilość torów: 6
ul. 17 Stycznia 60 B - temperatura wody: 27oC
06 – 400 Ciechanów - pomiar czasu: elektroniczny

4. Uczestnictwo:

W  zawodach  mogą  uczestniczyć  zawodnicy  posiadający  ważne  badania
lekarskie, zarejestrowani w SEL PZP, w następujących kategoriach wiekowych:

 2011 i młodsi, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 i starsi

6. Zgłoszenia do zawodów:

Zgłoszenia  do  zawodów  dokonujemy  tylko  poprzez  SEL  PZP
w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  13.10.2021  r.  Wykreśleń  zawodników
z konkurencji lub zawodów oraz zmiany dokonujemy poprzez pocztę elektroniczną
na adres e-mail:  zawody@wmozp.pl do dnia 14.10.2021 r.  do godz. 2200.  Po tym
terminie  opłaty  będą  pobierane  według  ilości  wcześniejszych  zgłoszeń.  Brak
możliwości szybkich zgłoszeń lub zmian w dniu zawodów.

mailto:zawody@wmozp.pl


7. Program zawodów:

Rozgrzewka – godz. 800 - 845

I BLOK godz. 900 

Lp. DZIEWCZĘTA Lp. CHŁOPCY

1. 50 dowolny PowerSwim – eliminacje (5 serii) - OPEN

2. 100 motylkowy 3. 100 motylkowy

4. 200 grzbietowy – 2011 i starsi 5. 200 grzbietowy – 2011 i starsi

6. 100 dowolny 7. 100 dowolny

8. 50 dowolny/s. 3' lub 2' PowerSwim – FINAŁ (nagła śmierć) - OPEN

9. 200 klasyczny – 2010 i starsi 10. 200 klasyczny – 2010 i starsi

11. 100 zmienny 12. 100 zmienny

Rozgrzewka – godz. 1400 - 1445

II BLOK godz. 1500

Lp. DZIEWCZĘTA Lp. CHŁOPCY

13. 200 dowolny 14. 200 dowolny

15. 100 klasyczny 16. 100 klasyczny

17. 200 motylkowy – 2008 i starsi 18. 200 motylkowy – 2008 i starsi

19. 100 grzbietowy 20. 100 grzbietowy

21. 200 zmienny – 2010 i starsi 22. 200 zmienny – 2010 i starsi

8. Zasady finansowania:

 koszty organizacyjne pokrywa organizator,
 opłata startowa wynosi 15 zł od każdego

zgłoszonego startu zawodnika – płatna
w biurze zawodów przed zawodami,

 opłata startowa w konkurencji PowerSwim
wynosi 20 zł.

NAGRODY dla najlepszych zawodników/zawodniczek w każdym roczniku

ZESTAW:

oraz

      5 x do rozlosowania     5 x do rozlosowania



9. Informacje techniczne:

Zawodnicy  zostaną  rozstawieni  seriami  według  czasów  ze  Swimrankings
od najwolniejszej do najszybszej. Zawody będą rozgrywane według przepisów FINA
i  PZP,  starty  odbywać  się  będą  „na  zakładkę”.  Zawodnicy  zobowiązani
są do używania strojów pływackich zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mają
prawo startu w 2 konkurencjach, w każdym z bloków zawodów. Zawodnicy, którzy
zgłaszają się do konkurencji PowerSwim, dalej mają prawo startu w 2 konkurencjach
indywidualnych  w  I  bloku  zawodów. Do  konkurencji PowerSwim  zostanie
zakwalifikowanych  30  zawodników  (5  serii)  z  najlepszymi  czasami  na  50m
dowolnym, ze Swimrankings, z krótkiego basenu. W finale wystąpi 6 najlepszych
zawodników według uzyskanych czasów z eliminacji. Finał to 5 serii/start w 3' lub 2'.
Po każdej serii z rywalizacji odpada 1 zawodnik, który uzyskał najsłabszy czas serii.
Za udział  w finale  każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy, okolicznościowy medal
specjalny. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zgłoszeń w dowolnym
momencie,  bazując  na  limicie  zgłoszeń,  który  ustala  na  poziomie  ok.  350
zawodników.  W  sprawach  nie  objętych  regulaminem  decyduje  Sędzia  Główny
Zawodów w porozumieniu z  Organizatorem lub sam Organizator,  który zastrzega
sobie  również  prawo  do  zmiany  godziny  rozpoczęcia  II  bloku  zawodów,
w przypadku przedłużania się czasu trwania bloku I. W czasie rozgrzewki tor nr 1
będzie  torem  jednokierunkowym  do  wykonywania  startów  (opiekunowie  drużyn
proszeni  są  o  pilnowanie  porządku  i  dbanie  o  bezpieczeństwo  na  torze  1).
Dla pierwszych trzech zawodniczek/zawodników w każdej  konkurencji  i  kategorii
wiekowej zostaną wręczone medale. Dyplomy otrzymają zawodnicy z miejsc 1 - 6.
Dla najlepszych zawodników i  zawodniczek sklasyfikowanych w każdej  kategorii
wiekowej, według punktacji FINA, za 3 najlepsze starty, zostaną wręczone nagrody
rzeczowe (Zestaw zilustrowany powyżej - PLECAK + OKULARKI firmy ARENA).
Nagroda rzeczowa w formie w/w zestawu trafi również do zwycięzcy konkurencji
PowerSwim. Warunkiem pobrania nagrody jest  jej  osobisty odbiór.  Listy startowe
zostaną  zamieszczone  dzień  przed  zawodami  15.10.2021  r.  na  stronie
www.livetiming.pl. Dekoracje zawodników będą przeprowadzane w trakcie trwania
zawodów. Odprawa techniczna dla trenerów nie odbędzie się. W sprawach różnych
pomoc uzyskają Państwo od delegata z ramienia Organizatora zawodów obecnego
na niecce pływalni p. Pawła Tuchewicza. Procedury Covid-19 zostały zamieszczone
na  stronie  www.livetiming.pl pod  komunikatem  organizacyjnym  zawodów.
Opiekunowie/trenerzy  grup/klubów  zobowiązani  są  do  zapoznania  zawodników
i  ich  rodziców/opiekunów  z  procedurami  bezpieczeństwa  Covid-19
oraz do posiadania w trakcie zawodów deklaracji rodziców/opiekunów zawodników
o  zapoznaniu  się  z  w/w  procedurami.  W biurze  zawodów  każdy  opiekun/trener
grupy/klubu  zobowiązany  jest  do  złożenia  deklaracji  o  zapoznaniu  zawodników
i ich rodziców z procedurami bezpieczeństwa Covid-19. 

W przerwie i w trakcie trwania zawodów zapewniamy bufet dla trenerów
i opiekunów grup/klubów pływackich*. 

* W przypadku zaostrzenia przepisów sanitarno – epidemiologicznych spowodowanych Covid-19, organizator
nie zorganizuje bufetu dla trenerów i opiekunów grup/klubów pływackich.

http://www.livetiming.pl/
http://www.megatiming.pl/


Istnieje możliwość  rezerwacji  miejsc  noclegowych i  posiłków w  hotelu
„Olimpijskim”. Zgłoszenia pod numerem tel. 23 672-20-12 lub 23 672-20-13.

ORGANIZATOR MA PRAWO ODWOŁAĆ ZAWODY W PRZYPADKU
MAŁEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ LUB WPROWADZENIA NAGŁYCH

OBOSTRZEŃ SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH
Z PANDEMIĄ COVID – 19 LUB ZMIENIĆ FORMUŁĘ

PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW „POWERSWIM CIECHANÓW'2021 –
KAŻDY PŁYWAĆ CHCE”

Sponsorzy i partnerzy zawodów:

      

 Ciechanów


