
 

 

Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu 

Gorzów Wlkp., 04-06.12.2020r 

 
1. Cel zawodów 

 

 wyłonienie Mistrzów Polski wśród kobiet i mężczyzn, 

 wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych stylach startowych, 

 popularyzacja pływania w środowisku osób niepełnosprawnych, 

 integracja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych; 

 

2. Termin i miejsce zawodów: 

 

Zawody odbędą się w dniach 05-06.12.2020r. na basenie CRS „Słowianka”  

przy ul. Słowiańskiej 14  w Gorzowie Wlkp. 

 
3. Organizator 

 

 Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa 

 Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w Gorzowie Wlkp., ul. Drzymały 10 

66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 7 200 679, e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.com 

 

4. Zasady finansowania 

 

 koszty związane z organizacją zawodów, ubezpieczenie zawodników pokrywa Organizator, 

 koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników pokrywa Organizator, 

 koszty dojazdu na zawody pokrywają we własnym zakresie uczestniczące jednostki. 

 

5. Zakwaterowanie i wyżywienie 

 

Organizator zapewnia zakwaterowanie w Hotelu Mieszko przy ul. Kos. Gdyńskich 82 w Gorzowie Wlkp.  

w dniach 04-06.12.2020r oraz wyżywienie od kolacji w dniu 04.12.2020r. do obiadu w dniu 06.12.2020r.  

a także ubezpieczenie uczestników. 

Rezygnacja z udziału w Mistrzostwach możliwa będzie do dnia 02.12.2020r . Po tym terminie jednostki 

obciążone zostaną kosztami niewykorzystanych miejsc noclegowych. 

W przypadku wcześniejszego wyjazdu z zawodów jednostki zostaną obciążone kosztami wyżywienia  

i zakwaterowania. 
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6. Warunki techniczne pływalni 

 

  długość pływalni 50 m, 

  ilość torów – 8, 

 elektroniczny pomiar czasu, 

  temperatura wody 26-27 stopni. 

 

7. Uczestnictwo 

 

 prawo startu w zawodach mają osoby niepełnosprawne za schorzeniami narządu ruchu  

i wzroku, zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych PZSN „START” posiadające aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności, 

 Organizator dopuszcza w wybranych konkurencjach możliwość startu zawodników z klasą 

S/SB/SM14, oraz z klasą AB to jest zawodników bez klasyfikacji medycznej, ale posiadającym 

orzeczenie o niepełnosprawności, 

 zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, 

 nieuzasadnione wycofanie zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje 

nałożenie kary regulaminowej w wysokości 50,00 zł, 

 zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia kary regulaminowej w przypadku 

choroby lub kontuzji, potwierdzonej przez obsługę medyczną zawodów, 

 każdy zawodnik ma obowiązek startu w minimum 3 konkurencjach indywidualnych. 

 

8. Przepisy techniczne 

 

 zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami World Para Swimming, 

 zawody rozgrywane będą w kategorii kobiet i mężczyzn, systemem „open”, 

 serie ustalone zostaną wg zgłoszonych czasów, 

 brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach. 

 

9. Zgłoszenia 

 

Zgłoszenia ilościowe (załącznik nr 1) i imienne (załącznik nr 2) należy przesłać w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 24.11.2020r. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną na adres 

start.gorzowwlkp@gmail.com.  
 

Do zgłoszeń należy obowiązkowo dołączyć kopię aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności.  

Brak kopii w/w orzeczeń skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilościowych ze względu na ograniczone 

środki finansowe. 

 

Zgłoszenia do konkurencji: 

Zgłoszenia do konkurencji należy przesłać na adres zawody@slowianka.pl w edytorze zgłoszeń  

do 27.11.2020r.  

 
Plik do pobrania ze strony www.megatiming.pl 

 

10. Klasyfikacja medyczna 

 

Podczas Mistrzostw Polski Organizator przewiduje prowadzić klasyfikację medyczną krajową 

(klasyfikator – Jan Chryczyk). Harmonogram badań ustalony będzie po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. 
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11. Odprawa techniczna 

 

W dniu 30.11.2020r na wskazane w zgłoszeniach maile kierowników ekip zostanie przesłana lista 

zgłoszonych klubów i zawodników oraz zostanie zamieszczona na megatiming.pl. 

Uwagi dotyczące zgłoszonych startów zawodników prosimy kierować do dnia 03.12.2020r na adres 

zawody@slowianka.pl . 
Odprawa techniczna kierowników ekip i trenerów odbędzie się on line – w dniu 02.12.2020r (zostanie 

przesłana prezentacja na wskazane w zgłoszeniach maile). 

 

12. Komisja weryfikacyjno-odwoławcza 

 

Komisję stanowią: sędzia główny, trener koordynator kadry narodowej oraz osoba reprezentująca 

Organizatora. We wszystkich sprawach spornych decydować będzie powyższa komisja. 

 

13. Postanowienia ogólne 

 

 Za bezpieczeństwo zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, służba medyczna, trenerzy, 

kierownicy ekip, 

 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażania zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych i wykorzystanie wizerunku przez organizatora, 

 Szczegółowy program minutowy Organizator udostępni po otrzymaniu zgłoszeń, 

 Organizator zastrzega możliwość odwołania Mistrzostw Polski w ostatniej chwili, 

spowodowane rozporządzeniem lub decyzją Rządu związane z obostrzeniami wobec 

rozprzestrzeniającej się pandemii Covid – 19, 

 W związku z obostrzeniami wynikającymi z obecnej sytuacji, i braku możliwości 

zorganizowanego transportu w zakresie autokarów niskopodłogowych przystosowanych dla 

osób niepełnosprawnych, Organizatorzy bardzo  proszą o  korzystanie w jak największym 

stopniu z własnego transportu, 

 Mistrzostwa odbędą się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dn. 29.05.2020r. w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (DZ.U.2019r.POZ.1495 oraz z 2020r. POZ.284,322,374,567,875 i 

964). 

 

14. Program zawodów: 

 

 04.12.2020r (Piątek) 

 

15:00-20:00 przyjazd ekip 

od 15:30 klasyfikacja medyczna 

 

Blok I -  05.12.2020r (Sobota) 
 

Rozgrzewka:  08:30 -09:30                                 

Ceremonia otwarcia: 09:45 

Zawody: 10:00 

Konkurencja 1 50 m stylem dowolnym kobiet Klasy S1-S13 

Konkurencja 2 50 m stylem dowolnym mężczyzn Klasy S1- S13 

Konkurencja 3 50 m stylem dowolnym kobiet Klasy AB 

Konkurencja 4 50 m stylem dowolnym mężczyzn Klasy AB 

Konkurencja 5 100 m stylem klasycznym kobiet Klasy SB1-SB14 

Konkurencja 6 100 m stylem klasycznym mężczyzn Klasy SB1-SB14 
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Konkurencja 7 50 m stylem motylkowym kobiet Klasy S1-S13 

Konkurencja 8 50 m stylem motylkowym mężczyzn Klasy S1-S13 

Konkurencja 9 400 m stylem dowolnym kobiet Klasy S6-S14 

Konkurencja 10 400 m stylem dowolnym mężczyzn Klasy S6-S14 

Konkurencja 11 4 x100 m stylem zmiennym kobiet sztafeta Open 

Konkurencja 12 4 x100 m stylem zmiennym mężczyzn sztafeta Open  

 

Blok II -  05.12.2020r (Sobota) 

Rozgrzewka: 14:45 -15:45                                      

Zawody: 16:00 

Konkurencja 13 100 m stylem dowolnym kobiet Klasy S1-S14 

Konkurencja 14 100 m stylem dowolnym mężczyzn Klasy S1-S14 

Konkurencja 15 50 m stylem klasycznym kobiet Klasy SB1-SB13 

Konkurencja 16 50 m stylem klasycznym mężczyzn Klasy SB1-SB13 

Konkurencja 17 100 m stylem grzbietowym kobiet Klasy S1-S14 

Konkurencja 18 100 m stylem grzbietowym mężczyzn Klasy S1-S14 

Konkurencja 19 100 m stylem motylkowym kobiet Klasy S8-S14 

Konkurencja 20 100 m stylem motylkowym mężczyzn Klasy S8-S14 

Konkurencja 21 4 x 100 m stylem dowolnym kobiet sztafeta Open 

Konkurencja 22 4 x 100 m stylem dowolnym mężczyzn sztafeta Open 

 

Blok  III – 06.12.2020 (Niedziela) 

 

Rozgrzewka: 8:45 - 9:45    

Zawody: 10:00 

Konkurencja 23 50 m stylem grzbietowym kobiet Klasy S1-S13 

Konkurencja 24 50 m stylem grzbietowym mężczyzn Klasy S1-S13 

Konkurencja 25 150 m indywidualnie stylem zmiennym kobiet Klasy SM1-SM4 

Konkurencja 26 150 m indywidualnie stylem zmiennym mężczyzn Klasy SM1-SM4   

Konkurencja 27 200 m indywidualnie stylem zmiennym kobiet Klasy SM5-SM14 

Konkurencja 28 200 m indywidualnie stylem zmiennym mężczyzn Klasy SM5-SM14 

Konkurencja 29 200 m stylem dowolnym kobiet Klasy S1-S14 

Konkurencja 30 200 m stylem dowolnym mężczyzn Klasy S1-S14 

Konkurencja 31 4 x 50 m stylem dowolnym sztafeta mieszana Open 

 

Ceremonie dekoracji nie zostaną przeprowadzone.   

Zawodnicy, którzy zdobędą miejsca  I – III medale otrzymają od  swoich kierowników ekip/trenerów  

na zakończenie Mistrzostw. 

 

15. Nagrody: 

 

Organizator zapewnia trofea sportowe w postaci medali za trzy pierwsze miejsca dla najlepszych 

zawodników/drużyn w konkurencjach 1 – 31 oraz trofea sportowe w postaci medali za trzy pierwsze 

miejsca dla najlepszych zawodników w poszczególnych klasach startowych. 

  

           Organizator 


