
II Ogólnopolskie
Sztafetowe Zawody Pływackie
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„ Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Miasta Mława i Powiatu Mławskiego".
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 

1. Cel imprezy sportowej: 
• popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży 
• integracja klubów pływackich 
• promocja miasta i pływalni 
• propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na 

wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży 
 

2. Organizator: 
• Klub Sportowy „MARLIN MŁAWA”, 
• Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki, 
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie 
• Miasto Mława 

 
3. Termin i miejsce zawodów: 

• 24 września  2022 rok, 
• Pływalnia w Mławie przy ul. Kopernika 38 
• Długość pływalni 25 m , 6 torów, temperatura wody 27oC 
• Pomiar czasu elektroniczny 
• Transmisja zawodów live w internecie (link zostanie umieszczony 

na stronie : https:/livetiming.pl) 
 

4. Uczestnictwo: 
• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w latach: 

2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 
• Posiadający aktualne badania lekarskie 
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L.P. Dziewczęta L.P. Chłopcy 
1. Sztafeta 4x25 dowolny – 2012, 2013 i 

młodsi 
2. Sztafeta 4x25 dowolny – 2012, 2013 i 

młodsi 
3. Sztafeta 4x50 dowolny –              

2012, 2011, 2010, 2009, 2008 
4. Sztafeta 4x50 dowolny –                 

2012, 2011, 2010, 2009, 2008 

5. 25 grzbietowy – 2012, 2013 i młodsi 6. 25 grzbietowy – 2012, 2013 i młodsi 

7. 25 dowolny -  2012, 2013 i młodsi 8. 25 dowolny – 2012, 2013 i młodsi 

9. 50 grzbietowy –                            
2012, 2011,2010,2009,2008 

10. 50 grzbietowy –                               
2012, 2011,2010,2009,2008 

11.  50 dowolny –                                
2012, 2011,2010,2009,2008 

12. 50 dowolny –                                  
2012, 2011,2010,2009,2008 

13. Sztafeta mix dowolna 4x25 -2012, 
2013 i młodsi  (2 chłopców, 2 
dziewczynki) 

  

14. Sztafeta mix 4x50 dowolna –        
2012, 2011,2010,2009,2008               
(2 chłopców, 2 dziewczynki)  

  

15. 100 zmienny –                               
2012, 2011, 2010, 2009, 2008 

16. 100 zmienny –  
2012, 2011, 2010, 2009, 2008 

17. 50 klasyczny –                               
2012, 2011, 2010, 2009, 2008 

18. 50 klasyczny –  
2012 2011, 2010, 2009, 2008 

19. 50 motylkowy –  2011, 2010, 2009, 
2008 

20. 50 motylkowy – 2011, 2010, 2009, 
2008 

21. Sztafeta mix zmienna 4x25 – 2012, 
2013 i młodsi (2 chłopców, 2 
dziewczynki) 

  

22. Sztafeta mix 4x50 zmienna –        
2012, 2011,2010,2009,2008                
(2 chłopców, 2 dziewczynki) 

  

 

5. Program zawodów: 
Rozpływanie od godziny 9:00 do 9:50

Odprawa techniczna na I piętrze basenu o godzinie 9:30
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10:00



1. Zgłoszenia zawodów: 
• Zgłoszenia do zawodów w systemie SEL do 22.09.2022 r. przez 

osobę uprawnioną z ramienia klubu, po tym terminie nie ma 
możliwości zmian, jedynie wykreślenie zgłoszonego zawodnika 

• Wykreślenia dokonujemy do dnia 23.09.2022 r do godz. 12.00 na 
adres e-mail: zawody@wmozp.pl – po upływie tego czasu żadne 
zmiany nie będą możliwe, a opłaty będą pobierane od wszystkich 
zgłoszonych zawodników 

• Jeśli nie zaistnieją przeszkody niezależne od organizatorów listy 
startowe zostaną opublikowane najpóźniej do 23.09.2022 do godz. 
20.00 na stronie www.livetiming.pl 

• Wyniki zostaną umieszczone za stronie www.livetiming.pl i 
www.wmozp.pl 

• Limit zawodników wynosi 300 osób 
 

2. Zasady finansowania: 
• Koszty organizacyjne pokrywa organizator  
• Opłata startowa wynosi 20 zł od indywidualnego startu i 50 zł od 

sztafety 
• Płatności dokonujemy przelewem do 23.09.2022 roku na konto 

Klubu Sportowego „MARLIN MŁAWA” w Banku BGŻ nr 81 
1600 1462 1864 8319 7000 0001 wpisując w tytule nazwę klubu i 
ilość startów  lub gotówką w biurze zawodów przed rozpoczęciem 
zawodów. 

• Biuro będzie czynny od godz. 9:00 
• Telefon kontaktowy do organizatora : Tomasz Szczepański 

607 171 373 
• Zawody dofinansowane przez Burmistrza Miasta Mława. 
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1. Informacje techniczne: 
• Zawodnicy zostaną rozstawieni seriami na czas na podstawie 

czasów wpisanych w zgłoszeniu, 
• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FINA i 

PZP, 
• Zawodnicy zobowiązani są do używania strojów pływackich 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny 

Magdalen Seliga w porozumieniu z organizatorem, 
• Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji, 
• Każdy klub może wystawić 2 sztafety w danej konkurencji z 

każdego rocznika 
• W sztafecie wiekowej może brać udział młodszy zawodnik 
• Dekoracje będą się odbywały  w trakcie trwania zawodów 
• W trakcie rozgrzewki tor nr 6 jest torem jednokierunkowym. Od 

strony słupków startowych służy do startów, a z drugiej strony 
służy do nawrotów. Prosimy trenerów o dopilnowanie dzieci w 
trakcie rozgrzewki. 
 

2. NAGRODY 
• Dla pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji i 

kategorii wiekowej zostaną wręczone: medale i dyplomy. 
• Dla pierwszych trzech zawodników i zawodniczek w każdej 

kategorii wiekowej w startach indywidualnych za dwa najlepsze 
starty (wg punktacji FINA): puchary ufundowany przez Burmistrza 
Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego 

• Dla trzech najlepszych sztafet w konkurencjach zostaną wręczone: 
medale i dyplomy . 
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• Dla trzech najlepszych klubów będzie prowadzona punktacja 
klubowa sztafet (punktowanych będzie pierwszych 12 miejsc od 1 
do 12 w / g klucza: 15,13,11,9,8,7,6,5,4,3,2,1, w każdej 
konkurencji) : puchary ufundowane przez  Klub Sportowy 
MARLIN MŁAWA. 

• Dla trzech najlepszych klubów (punktowanych będzie pierwszych 12 
miejsc od 1 do 12 w / g klucza: 15,13,11,9,8,7,6,5,4,3,2,1, w każdej 
konkurencji) sztafety punktowane podwójnie: puchary ufundowane 
przez Prezesa WMOZP Pawła Słomińskiego. 
• Dla wygranych serii przewidziane nagrody niespodzianki      
• Dla trenera sztafet: losowanie atrakcyjnej nagrody. 

 

10. Sprawy organizacyjne. 

• W zawodach mogą uczestniczyć tylko kluby, które spełniają wymogi 
PZP.  

• W związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest 
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie danych 
osobowych  (listy startowe, wyniki, dekoracje, itp.) oraz wyrażeniem 
zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych i 
promocyjnych organizatora. 

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu startów. 
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UWAGA:  TRANSMISJA LIVE ZAWODÓW W INTERNECIE – link zostanie 
umieszczony na stronie : https:/livetiming.pl 

Podczas zawodów na terenie pływalni będzie stoisko przedstawiciela firmy 
TYR z akcesoriami pływackimi.  

Wszystkie bieżące informacje można śledzić na naszej stronie: 

https://www.facebook.com/Klub-Sportowy-Marlin-M%C5%82awa-
100755938680533/?ref=page_internal 

Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków: 

Hotel OLIMIJKA w Mławie, ul. Kopernika 38,  Tel.23 654 39 42, 659 275 031  

Restauracja FALA SMAKU w Mławie, ul. Kopernika  38 tel. 600 266 197 


