
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
LETNIE OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU MASTERS 

SZCZECIN, 22-24.05.2020 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 
 

ORGANIZATOR ZAWODÓW: 
- Miasto Szczecin 
- Miejski Klub Pływacki Szczecin 
- Swimming Masters Team Szczecin 
 
TERMIN ZAWODÓW: 
22-24.05.2020 
 
MIEJSCE ZAWODÓW: 
MOSRiR Floating Arena, Zespół Obiektów Szczecińskiego Domu Sportu 
ul. Wąska 16, Szczecin 71-415 
 
INFORMACJE TECHNICZNE: 
Basen startowy 50 m, 10 torów, temperatura wody 27 °C  
Elektroniczny pomiar czasu 
Basen rozgrzewkowy 25 m, 3 tory 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

o Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku 20 lat (rocznik 2000) i starsi.  
o Zawodnicy i zawodniczki muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną 

odpowiedzialność. Formularz będzie do pobrania na stronie www.megatiming.pl Wypełniony i 
podpisany oryginał oświadczenia należy przekazać organizatorom w biurze zawodów. 

o Dopuszcza się start zawodników w kategorii 0 (20 – 24 lata). Przyznawane im będą medale i dyplomy, 
natomiast nie będą oni brani pod uwagę w klasyfikacji open. 

o W zawodach mogą brać udział zawodnicy nie posiadający polskiego obywatelstwa. Będą oni 
uwzględniani w klasyfikacji końcowej. 

 
ZGŁOSZENIA: 

o Zawodnicy reprezentujący kluby są zobowiązani do zgłoszeń w ramach zgłoszenia klubowego. 
Zawodnicy niezrzeszeni zgłaszają się indywidualnie.  



o Zgłoszenia KLUBOWE do konkurencji należy przesyłać w formie elektronicznej w pliku lxf 
wygenerowanym w programie SPLASH ENTRY EDITOR (*.lxf). Zaproszenie dostępne jest do pobrania 
na stronie: www.megatiming.pl 

o Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia 
(DD/MM/RRRR), nazwę klubu, dystans, konkurencję oraz jej numer, najlepszy czas uzyskany w 
ostatnich 12 miesiącach. W zgłoszeniu muszą znajdować się dane kontaktowe (telefon oraz e-mail) 
osoby wysyłającej zgłoszenie.  

o Zgłoszenia zawodników niezrzeszonych oraz sztafet niezrzeszonych należy wysłać na formularzu 
dostępnym na stronie: www.megatiming.pl. W przypadku sztafet obowiązkowo należy podać nazwę 
sztafety w celu jej identyfikacji, np. Niezrzeszeni / Delfiny Szczecin. 

o Przy zgłoszeniach sztafet klubowych w pliku lxf SPLASH ENTRY EDITOR należy podać nazwę klubu i 
kategorię wiekową oraz skład np. 4x50 m stylem zmiennym mix : MASTERS SZCZECIN – kat. B (Laszlo 
Cseh, Michael Phelps, Katinka Hosszu, Federica Pellegrini). 

o Zmiana składu zespołu sztafetowego lub kolejności startu zawodników możliwa jest tylko w obrębie tej 
samej kategorii wiekowej. Zmianę należy zgłosić w biurze zawodów, najpóźniej do końca rozgrzewki w 
danym bloku zawodów, w którym zaplanowana jest ta konkurencja sztafetowa.  

o Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres windmuhle@wp.pl w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 do godziny 20.00. Każde zgłoszenie będzie 
potwierdzone e-mailem zwrotnym w przeciągu 24h. W razie braku potwierdzenia prosimy o kontakt z 
Piotrem Kowalczykiem tel. 509 758 055.  

o Po wyznaczonym terminie nowe zgłoszenia nie będą przyjmowane. Po opublikowaniu listy zgłoszonych 
zawodników, żadne zmiany nie będą możliwe. Dozwolone będą jedynie skreślenia oraz poprawiane 
mogą być ewentualne błędy zasygnalizowane przez zainteresowanych. 

o Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszenia NT (no time) jeżeli będzie możliwe 
ustalenie czasu osiągniętego przez zawodnika na podanym dystansie w okresie ostatnich dwóch lat. 
Organizator zastrzega sobie prawo również do weryfikacji zgłoszonych czasów na podstawie bazy 
wyników Masters. 

o Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszonych czasów na dystansach wymagających 
potwierdzenia startu czyli: 400, 800, 1.500 m stylem dowolnym, 400 m stylem zmiennym.  

o Zespoły sztafetowe powinny składać się wyłącznie z zawodników jednego klubu (pliku lxf SPLASH ENTRY 
EDITOR), bądź wyłącznie z zawodników niezrzeszonych (specjalny formularz zgłoszeniowy). Łączny wiek 
to suma lat czterech zawodników. Dopuszcza się udziału zawodników z grupy „0” w sztafetach z 
zastrzeżeniem, że sztafeta, w której skład wchodzi min. jeden zawodnik z kat. „0” jest w całości 
sklasyfikowana w kat. „0”.   

o Dopuszcza się zgłoszenie sztafety międzyklubowej, czyli takiej w której skład wchodzą zawodnicy z 
różnych klubów. Sztafeta międzyklubowa nie będzie uwzględniona do klasyfikacji punkowej oraz 
dekoracji medalowej (zostanie zgłoszona jako PK (poza konkurencją)).   
 

PRZEPISY TECHNICZNE: 
o Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 50 m, ilość torów 10, pomiar czasu elektroniczny. 
o Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA Masters i Polskiego Związku Pływackiego.  
o Zawody zostaną rozegrane seriami na czas, od najwolniejszej do najszybszej, z wyjątkiem 

następujących konkurencji: 400 zmiennym, 400 dowolnym, 800 dowolnym i 1500 dowolnym. W 
podanych konkurencjach seria najszybsza wystartuje jako pierwsza.  

o Rozstawienie zawodników zostanie dokonane na podstawie czasów zgłoszeń. W zgłoszeniach należy 
podać czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach na pływalni tej samej długości. Jeżeli zawodnik nie 
startował dotychczas na basenie 50 m może podać swój czas z basenu 25 m, jednakże taka informacja 
musi zostać uściślona w zgłoszeniu. 

o W każdym bloku zawodów uczestnicy mają prawo do dwóch startów indywidualnych oraz jednego 
startu w sztafecie.  

o W pierwszym bloku zawodów indywidualnie można płynąć 800 m stylem dowolnym lub 1500 m 
dowolnym (tylko jeden z tych dystansów).  



o Organizator wprowadza limity czasowe na dystansie 800 m stylem dowolnym oraz 1.500 m stylem 
dowolnym, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Ze względu na ograniczone możliwości czasowe 
obiektu organizator zastrzega sobie możliwość pływania po dwóch zawodników na jednym torze, 
łączenia serii kobiet i mężczyzn oraz do przerwania wyścigu zawodnikowi którego prędkość w znacznym 
stopniu przekroczy limit czasowy w danej kategorii wiekowej. 

o Organizator wprowadza konieczność potwierdzenia swojego startu na w/w dystansach najpóźniej do 
końca rozgrzewki w bloku, w którym ten start ma nastąpić. Potwierdzić należy także dystanse: 400 m 
stylem dowolnym oraz 400 m stylem zmiennym. Nie potwierdzenie swojego startu skutkować będzie 
skreśleniem zawodnika z danej konkurencji, a tym samym wykluczenie go z walki o dodatkowe trofea 
indywidualne oraz klubu z walki o trofea w klasyfikacji punktowej, zespołowej. 

LIMITY LMP SZCZECIN, KOBIETY 800 M STYLEM DOWOLNYM  

0 A B C D E F G H I J K L M N 

20+ 25+ 30+ 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 75+ 80+ 85+ 90+ 

12:00 12:15 12:45 13:15 13:45 14:30 15:15 16:15 18:30 20:30 22:30 24:15 26:15 26:30 27.00. 

LIMITY LMP SZCZECIN, KOBIETY 1500 M STYLEM DOWOLNYM  

0 A B C D E F G H I J K L M N 

20+ 25+ 30+ 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 75+ 80+ 85+ 90+ 

22:00 22:30 23:15 24:15 25:45 27:30 29:00 33:00 36:00 39:00 40:00 43:00 45:00 46:00 48:00 

LIMITY LMP SZCZECIN, MĘŻCZYŹNI 800 M STYLEM DOWOLNYM  

0 A B C D E F G H I J K L M N 

20+ 25+ 30+ 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 75+ 80+ 85+ 90+ 

10.30. 10.45. 11:15 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 16:00 17:00 18:30 20:00 22:30 24:00 26:00 

LIMITY LMP SZCZECIN, MĘŻCZYŹNI 1.500 M STYLEM DOWOLNYM  

0 A B C D E F G H I J K L M N 
20+ 25+ 30+ 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 75+ 80+ 85+ 90+ 

19.45. 20.00. 20.15. 21.00. 22:30 24:00 25:30 27:00 28:30 30:00 32:00 36:00 45:00 46:00 48:00 

 
 
NAGRODY: 

o Pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji indywidualnej w kategorii wiekowej otrzyma 
medale i dyplomy.  

o Pierwsze trzy zespoły sztafetowe w każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy. 
o Trzech najlepszych zawodników Letnich Otwartych Mistrzostw Polski (punktacja FINA Masters za 3 

najlepsze wyniki) w kategorii kobiet i mężczyzn nagrodzonych zostanie pucharami. Aby otrzymać 
nagrodę zawodnik nie może opuścić żadnej z konkurencji indywidualnej, do której się zgłosił, z 
wyłączeniem potwierdzenia niedyspozycji przez lekarza zawodów. Klasyfikacja nie dotyczy zawodników 
kategorii „0”.  

o Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik kategorii „0” LMP otrzyma pamiątkowy puchar. Aby 
otrzymać nagrodę zawodnik nie może opuścić żadnej z konkurencji indywidualnej, do której się zgłosił, 
z wyłączeniem potwierdzenia niedyspozycji przez lekarza zawodów. 

o Pierwsze trzy kluby w klasyfikacji punktowej otrzymają pamiątkowe puchary. Aby umożliwić mniejszym 
klubom walkę o zwycięstwo wprowadza się następujące zasady klasyfikacji: 

1. Z każdego klubu policzone zostanie tylko 10 najlepszych wyników, 5 wśród kobiet oraz 5 wśród 
mężczyzn, z wyłączeniem kategorii „0”; 

2. Warunkiem przyznania nagród jest nie opuszczenie przez żadnego zawodnika danego klubu 
żadnej konkurencji indywidualnej, do której się zgłosił;  



3. Nie stawienie się na starcie któregokolwiek zawodnika danego klubu, bez potwierdzenia przez 
lekarza zawodów, spowoduje brak możliwości walki o w/w trofea. 

o Najlepszy klub w klasyfikacji medalowej otrzyma pamiątkowy puchar. Zawodnicy z kategorii „0” nie 
będą brani pod uwagę w tej klasyfikacji. 

o Organizator zastrzega sobie prawo przyznania innych, dodatkowych nagród sponsorskich. Warunkiem 
ich otrzymania będzie stawienie się na starcie każdej konkurencji, do której zawodnik się zgłosił , chyba 
że jego niedyspozycja zostanie potwierdzona przez lekarza zawodów.  

o Zawodnicy kategorii „0” startują poza konkursem tzn. nie są klasyfikowani w generalnej punktacji 
OPEN, w punktowej i medalowej punktacji dla klubów. Otrzymują jednak medale oraz dyplomy za 
miejsca 1-3.  

 
ZASADY FINANSOWANIA: 

o Opłata startowa wynosi 155 zł od zgłoszonego zawodnika. 15 zł z tej kwoty przeznaczone zostanie na 
Komitet Techniczny Pływania Masters.  

o Opłata startowa dla zawodnika, który zgłosi się tylko na jeden dowolnie wybrany dystans wynosi 75 zł. 
15 zł z tej kwoty przeznaczone zostanie na Komitet Techniczny Pływania Masters.  

o Opłata startowa nie podlega zwrotowi.  
o Płatność prosimy uiścić przelewem na poniższy rachunek bankowy: 

 
Swimming Masters Team Szczecin 
UL. JANA ŻUPAŃSKIEGO 12/8, 71-440 SZCZECIN 
IBAN: PL 30 1050 1559 1000 0090 8080 7002 
SWIFT: INGBPLPW 
 
o W tytule przelewu prosimy wpisać „LMP 2020 + nazwa klubu + nazwisko zawodnika”. 
o W przypadku wpłaty za więcej niż jedną osobę w tytule przelewu należy dodać wszystkie nazwiska 

zawodników lub przesłać potwierdzenie wpłaty dotyczącej klubu na adres: smt.szczecin@gmail.com, z 
podaniem wszystkich nazwisk zawodników, których dotyczy przelew. 

o Ostateczny termin wpłynięcia należności na konto upływa dnia 30.04.2020. 
o Prosimy aby zawodnicy w dniu weryfikacji w biurze zawodów posiadali wydrukowane potwierdzenie 

przelewu opłaty startowej.  
o Osoby lub kluby zainteresowane otrzymaniem rachunku proszone są o zgłoszenie tego faktu e-mailem 

na adres smt.szczecin@gmail.com, najpóźniej do dnia 20.05.2020, wraz z podaniem danych, na które 
rachunek ma być wystawiony. Dokument będzie do odbioru w biurze zawodów. 

 
PROGRAM ZAWODÓW: 
 
Piątek, 22.05.2020 – I BLOK (biuro zawodów otwarte od 11:30 do 20:00) 

o 14.00 – 14.45 - rozgrzewka  
o 14.50 – 15.00 - uroczyste otwarcie zawodów 
o 15.00 - start pierwszej konkurencji 
o 20.00 - zakończenie I bloku zawodów 

 
Sobota, 23.05.2020 – II BLOK (biuro zawodów otwarte od 7:00 do 14:00) 

o 08.00 – 08.45 - rozgrzewka  
o 08.50 - start pierwszej konkurencji 
o 14.00 - zakończenie II bloku zawodów 

 
Sobota, 23.05.2020 – III BLOK (biuro zawodów otwarte od 14:30 do 21:00) 

o 15.00 – 15.45 - rozgrzewka  
o 15.50 - start pierwszej konkurencji 
o 21.00 - zakończenie III bloku zawodów 



 
Niedziela, 24.05.2020 – IV BLOK (biuro zawodów otwarte od 7:30 do 14:00) 

o 08.00 – 08.45 - rozgrzewka  
o 08.50 - start pierwszej konkurencji 
o 13.00 - zakończenie IV bloku zawodów, wręczenie nagród 

 
 

BLOK I – PIĄTEK, 22 MAJA 
1 200 m stylem zmiennym kobiet 2 200 m stylem zmiennym mężczyzn 

3 50 m stylem motylkowym kobiet 4 50 m stylem motylkowym mężczyzn 

5 800 m stylem dowolnym kobiet 6 800 m stylem dowolnym mężczyzn 

7 1500 m stylem dowolnym kobiet 8 1500 m stylem dowolnym mężczyzn 

 
BLOK II – SOBOTA, 23 MAJA 

9 100 m stylem dowolnym kobiet 10 100 m stylem dowolnym mężczyzn 

11 50 m stylem klasycznym kobiet 12 50 m stylem klasycznym mężczyzn 
13 200 m stylem motylkowym kobiet 14 200 m stylem motylkowym mężczyzn 

15 200 m stylem grzbietowym kobiet 16 200 m stylem grzbietowym mężczyzn 
17 4 x 100 m stylem dowolnym kobiet 18 4 x 100 m stylem dowolnym mężczyzn 

 
BLOK III – SOBOTA, 23 MAJA 

19 100 m stylem grzbietowym kobiet 20 100 m stylem grzbietowym mężczyzn 

21 50 m stylem dowolnym kobiet 22 50 m stylem dowolnym mężczyzn 

23 200 m stylem klasycznym kobiet 24 200 m stylem klasycznym mężczyzn 

25 400 m stylem dowolnym kobiet 26 400 m stylem dowolnym mężczyzn  
27 100 m stylem motylkowym kobiet 28 100 motylkowym mężczyzn 

29 4 x 50 m stylem zmiennym kobiet 30 4 x 50 m stylem zmiennym mężczyzn 

 

BLOK IV – NIEDZIELA, 24 MAJA 

31 200 m stylem dowolnym kobiet 32 200 m stylem dowolnym mężczyzn 
33 50 m stylem grzbietowym kobiet 34 50 m stylem grzbietowym mężczyzn 

35 100 m stylem klasycznym kobiet 36 100 m stylem klasycznym mężczyzn 

37 400 m stylem zmiennym kobiet 38 400 m stylem zmiennym mężczyzn 
39 4 x 50 m stylem zmiennym MIX 

 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

o Basen 50 metrowy będzie udostępniony dla zawodników na godzinę przed rozpoczęciem każdego bloku 
startowego.  

o Trzy tory basenu rozgrzewkowego 25 metrowego dostępne będą dla zawodników codziennie podczas 
trwania zawodów. 

o Ewentualne sprawy sporne, nie zawarte w tym komunikacie, rozstrzygać będzie przedstawiciel 
Komitetu Technicznego Pływania Masters w porozumieniu z organizatorami.  

o W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy biorący 
udział w tych Letnich Mistrzostwach Polski w Szczecinie zobowiązani są wyrazić zgodę na udostępnienie 
swoich danych osobowych, które to są niezbędne do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, 
dekoracje itd.) Poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyrażają zgodę na 
publikacje i udostępnianie swojego wizerunku w materiałach związanych z zawodami.  

o Uczestnictwo w Letnich Otwartych Mistrzostwach Polski w Szczecinie, zarówno to czynne jak i bierne, 
jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego komunikatu.  



o Dla zawodników udostępnione zostaną szafki, za które trzeba będzie uiścić kaucję w wysokości 30 
zł/szafka, a która pobierana będzie w biurze zawodów. Zwrot kaucji nastąpi po oddaniu kluczyka w 
biurze zawodów. Kluczyki będą udostępnione dla zawodników na cały czas trwania zawodów. 

o Opłata za zgubiony chip/kluczyk wynosi 50 zł/sztuka. 
o Istnieje możliwość zamówienia obiadów na pływalni – informacja znajduje się w osobnym formularzu. 
o Z przyczyn niezależnych od organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy. 

BIURO ZAWODÓW: 
Biuro zawodów mieścić się będzie na pierwszym piętrze obiektu przy ul. Wąskiej 16. Otwarte zostanie w piątek 
o godzinie 11.30. Czynne będzie do zakończenia zawodów w każdym bloku. 
 
PUBLIKACJA LIST STARTOWYCH ORAZ WYNIKÓW: 

o Wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne, listy startowe oraz wyniki zawodów będą 
publikowane na bieżąco na stronach internetowych: www.megatiming.pl 

o Zarówno listy startowe jak i wyniki poszczególnych konkurencji będą dostępne dla zawodników w 
specjalnie dedykowanych do tego celu miejscach na terenie obiektu, wskazanych w informatorze, który 
otrzyma każdy zawodnik w pakiecie startowym. 

 
ZAKWATEROWANIE: 
Organizator rekomenduje listę hoteli – informacja znajduje się w osobnym formularzu. 

WYŻYWIENIE (OBIADY): 

Organizator oferuje możliwość zamówienie posiłków na terenie pływalni – informacja znajduje się w osobnym 
formularzu. 

KONTAKTY: 
Sprawy organizacyjne wszystkie:  

1. Małgorzata Serbin, gserbin@serbin-racing.com, tel. 600 960 223 
2. Agnieszka Krzyżostaniak, aga.krzyzostaniak@gmail.com, tel. 603 772 862 
3. Zuzanna Kacalska, zuzanna.kacalska@decathlon.com, tel. 503 388 327 

Zgłoszenia: Piotr Kowalczyk, windmuhle@wp.pl, tel. 509 758 055 
Wpisowe: Helena Szulc, smt.szczecin@gmail.com 
Komitet Techniczny Masters: Jacek Thiem, jacek.thiem@gmail.com, tel. 604 565 115 
Listy startowe: Bogdan Jardzioch, bojard@poczta.onet.pl, tel. 601 625 181 
Wyżywienie: Agnieszka Krzyżostaniak, smt.szczecin@gmail.com, tel. 603 772 862 
 
 

 
 

 
 

http://www.megatiming.pl/

