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KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY – data akt 10.04.2021  

SWIM MANIA  EDYCJA NR III SEZON 2020/21 14.04.2021 
FB:  https://www.facebook.com/ManiaSwim/ 

1. ORGANIZATOR: Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki – Wrocław   
2. KIEROWNICTWO SWIM MANII:         

Małgorzata Gembicka   – naczelnik tel. 781822454 
Wojciech Ostrowski   – zastępca naczelnika tel. 693429083 
Sędzia główny    -  Lidia Golachowska 
Informatyk zawodów   – Bogusław Nadobny tel. 501689802  
MIEJSCE ZAWODÓW:  Pływalnia im.Marka Petrusewicza ul. Wejherowska 34 , 50-239 W-w 
 DŁUGOŚĆ PŁYWALNI:          50 m 
 ILOŚĆ TORÓW:                      10  
 TEMP. WODY:                        min. 27,0° C 
 POMIAR CZASU:                   elektroniczny Swiss Timing 

3. UCZESTNICY: uczniowie klas IV-VIII z roczników A-2010 i młodsi (r.2011* - uczniowie klas IV-VIII z 
roczników A-2010, kl.4 (kl.4- dot. uczniów, którzy uczą się w tej samej klasie co rocznik 2010 np. 
rozpoczęli naukę szkolną rok wcześniej) B-2009, C-2008, D-2007 i E-2006, ze szkół podstawowych i/lub 
klubów z Dolnego Śląska.  

4. Zawody są obowiązkową konsultacją startową KWM 2021 dla rocznika 2007 i 2008 co oznacza, 
że NIEKTÓRZY zawodnicy kadry podstawowej I rezerwowej są zwolnieni z opłaty startowej. Lista 
zwolnionych z opłaty startowej została przekazana 15.04.                                
Zgłoszenia zaw. z KWM 2021 do konkurencji dokonuje macierzysty klub! 

5. TERMINY I ZGŁOSZENIA 
EDYCJA NR 3  14.04.2021  (sobota) Termin zgłoszeń upływa o g.20:00  11.04.2021   Zgłoszenia – tylko 
zawodnicy posiadający status „aktywny” w systemie  SEL !                      Zgłoszenia bez statusu 
„aktywny w SEL”  lub startujących „poza konkursem” PK - tylko za zgodą                       naczelnika     
zawodów. W razie problemów ze zgłoszeniami prosimy o bezpośredni kontakt z Bogusławem 
Nadobnym - informatykiem zawodów tel. GSM 501689802 w godz. 20:00 - 22:30. email: 
admin@nadobny.net 

6. NAGRODY:    

a) Medale dla dziewcząt i chłopców zajęcie miejsca od 1 -3 oraz dyplomy za miejsca od 1 do 6  z 
podziałem na roczniki A-2010 (2011*), B-2009, C-2008, D-2007, E-2006 wg punktacji FINA. Do 
punktacji indywidualnej końcowej będą brane wyniki 6 najlepszych dziewcząt i 6 najlepszych 
chłopców odpowiednio z ww roczników. Do punktacji będzie brane 6 z 8 najlepszych wyników wg 
punktacji FINA 2020 indywidualnych uzyskanych w 4 edycjach. Dla najlepszych „szóstek” 
organizatorzy ufundują nagrody rzeczowe.  

b) Punktacja klubowa - puchar dla 3 najlepszych drużyn w punktacji łącznej na którą się składają się 
suma wyników indywidulanych uzyskanych w 4 edycjach przez wszystkich zawodników klubu wg 
punktacji FINA.   

c) Dodatkowo na zakończenie każdej edycji zostanie wyłoniony najlepsza zawodniczka i najlepszy 
zawodnik  wg. punktacji Rudolpha,  bez względu na płeć. 

d) Punktacja drużynowa– punktuje 6 nalepszych, różnych, zawodników wg skali Rudolpha z danego 
klubu, bez względu na płeć, uzyskanych w danej edycji. Suma punktów z  4 edycji wyłoni 
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zwycięską drużynę - nagroda Puchar 

7. ZASADY FINANSOWANIA: 

 koszty organizacji ponosi DOZP 

 koszty uczestnictwa, zakwaterowania, ubezpieczenia zawodników i wyżywienia pokrywa 
Klub. Opłata startowa za udział w jednej edycji wynosi 35 zł za start jednego 
zgłoszonego zawodnika Wpłaty dokonuje osoba reprezentująca klub/klasę/grupę 
treningową na konto : 

DOLNOŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław 
BANK MILENIUM SA  nr 20 1160 2202 0000 0002 8975 6904 
Opis w przelewie powinien zawierać: SWIM MANIA (nr edycji /nazwa szkoły/klubu/grupy 
treningowej/klasa/ ilość/zawodników) należy uregulować najpóźniej: do 11.04.2021   z 
dopiskiemSM – e3.  

 Na życzenie wpłacającego DOZP wystawi r-k na wskazanego nabywcę. Prosimy o 
przesyłanie danych do rachunku  na email:  dozp@dozp.eu 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

a) Kluby spoza Dolnosląskiego OZP mogą wziąć udział w zawodach w miarę wolnych miejsc po 
uzyskaniu zgody naczelnika zawodów 

b) w miarę wolnych miejsc dopuszcza się do startu w seriach nierozstawionych 
(„najwolniejszych”) w zawodach zawodników z 2005 i starszych w formule „poza konkursem” 
PK po uzyskaniu zgody naczelnika zawodów. Zgłoszenie poprzez plik zaproszenie.lxf  (należy 
koniecznie podać numer licencji).  

c) Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.  
d) W sprawach nie objętych Regulaminem  oraz Komunikatem decyduje Naczelnik Swim Manii 

, który jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji Odwoławczej.  
 Pierwszą pomoc medyczną w czasie zawodów i rozgrzewki udziela grupa ratownicza 

zatrudniona na pływalni. 
 Zawody przeprowadzane są seriami na czas, zaczynająć od serii najwolniejszej 
 W każdej z 4 edycji zawodnik  powinien  wystartować 2 konkurencjach ind. 
 W trakcie zawodów jest dostępna 25-metrowa pływalnia rozgrzewkowa. 

e) Dyplomy – wydruk w własnym zakresie przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie zawodów 
f) W trakcie zawodów czynne będzie stanowisko z koszulkami z logo SM (I p. przy wejściu na 

trybuny oraz stoiska sponsorów) 
g) Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z Covid-19 organizator zastrzega sobie możliwość 

ograniczenia liczby uczestników lub odwołania zawodów 
h) Zawody odbywają się bez udziału publiczności. Za opiekę zawodników zgłoszonych 

indywidualnie poprzez plik zaproszenie.lxf  np. przez rodziców odpowiada wybrany Rodzic 
wg wskaźnika 1 rodzic-opiekun na 5 zgłoszonych zawodników. Opiekun przed wejściem na 
pływalnię zobowiązny jest do przekazania oświadczenia o posiadaniu oświadczeń 
„covidowych” – patrz pkt j) ponizej 

i) zawodnicy wchodzą na pływalnię bocznym wejściem oznaczonym banerem "Wejście dla 
zawodników i trenerów". Okrycia wierzchnie zostawiamy na wieszakach w holu nie 
korzystając z szafek! Przebieramy się w stroje sportowe w toaletach i przebieralniach. Po 
zakończeniu danego bloku zawodów pływalnię opuszczamy wejściem głównym nie 
mieszając się z grupą, która uczestniczy w następnej sesji 

j) W zw. z COVID-19 i wytycznymi MZ i SANEPID organizator wprowadza następujące zasady: 
 W trakcie wejścia na daną sesje trener/opiekun grupy zostawia wolontariuszowi 

oświadczenie, ŻE POSIADA DEKLARACJE:  
o Deklaracje o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa w związku z Covid-19"  
o Zgody na pomiar temperatury,  
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o Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. 
 zgłoszenie do udziału w zawodach jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik i jego 

trener/opiekun nie jest chory i w ciągu ostatnich dwóch tygodni, liczonych od daty 
przybycia na zawody,  nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 oraz nie jest w okresie 
kwarantanny;przed wejściem na obiekt pływalni obowiązuje dezynfekcja rąk; 

 NOSZENIE MASECZKI zakrywającej usta i nos obowiązuje  w trakcie przemieszczania się na 
terenie obiektu tj. przed wejściem do holu pływalni, w szatni, w drodze do miejsc na 
trybunach, w trakcie ceremonii dekoracji. Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu 
pozycji siedzącej. Zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności;  

 Zawody będą transmitowane NA ŻYWO via INTERNET 
Sesja I  https://youtu.be/W-JC1LEuA0M    Sesja II  https://youtu.be/aBTukY2k1y8 na terenie 
obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 2 metrów między ekipami klubowymi i/lub 
osobami obcymi;  

 za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez uczestników, 
odpowiedzialni są opiekunowie ekip; 

 WEBINAR  
19.03. SPOTKANIE Z DIETETYKIEM DOSTĘPNE DLA ZAINTERESOWANYCH 
https://drive.google.com/file/d/1jhLa_pwqEC6hUDo_yp3XO5gLSgDnz3v0/view 
16.04.2021 Małgorzata Fijałek Psycholog Sportu Podstawy Treningu Mentalnego godzina 
19:00. szkolenie odbędzie się przez program Zoom a linka do szkolenia wyślemy na grupie 
„zawody” whats up  
               PROGRAM  ZAWODÓW 

 
 ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ O GODZ 20-tej 11 kwietnia 2021.  
 

SESJA NR 1                                                                                           14.04.2021  (ŚRODA)  
7:30 – 8:30    rozgrzewka                                                                8:45 – 11:45  zawody 
KATEGORIE WIEKOWE A i B     
 dziewczęta  chłopcy 
1 50 mot / r.2009,2010 (-11*) 2 50 mot / r.2009,2010 (-11*) 
3 100 dow / r.2009,2010 (-11*) 4 100 dow / r.2009,2010 (-11*) 
  9.  Sztafeta mieszana 4 x 50 m zmiennym (2 dz+ 2chł ) r.2009  
10.  Sztafeta mieszana 4 x 50 m m zmiennym (2 dz+ 2chł ) r.2010 
Składy sztafet należy zgłosić do g. 20-tej 13 kwietnia na email: admin@nadobny.net 

 

SESJA NR 2                                                                                            14.04.2021  (ŚRODA) 
12:00 – 12:30    rozgrzewka                                                                12:30 – 15:30  zawody 
KATEGORIE WIEKOWE C , D i E    
 dziewczęta  chłopcy 
5 100 mot / r.2006,2007,2008 6 100 mot / r.2006,2007,2008 
7 200 dow / r.2006,2007,2008 8 200 dow / r.2006,2007,2008 
11.  Sztafeta 4 x 50 m m zmiennym (2 dz+ 2chł )  r. 2006 
12.  Sztafeta 4 x 50 m m zmiennym (2 dz+ 2chł )  r. 2007 
13.  Sztafeta 4 x 50 m m zmiennym (2 dz+ 2chł )  r. 2008 
Składy sztafet należy zgłosić do g. 20-tej 13 kwietnia na email: admin@nadobny.net 

 

 
Uwaga! Drużyny sztafetowe można uzupełniać młodszymi zawodnikami/czkami np. za starszego 
chłopca może wystartować młodszy, za starszą dziewczynkę może wystartować młodsza koleżanka  


