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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

X Ogólnopolskie Integracyjne Zawody  
Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu w ramach III rundy Parapływackiego Grand Prix 

Polski 
Częstochowa 10 - 12.09.2021r   

 

1. Organizator 

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”  

LKS „Gol-Start" Częstochowa  

ul. Tkacka 5, 42-202 Częstochowa 

e-mail: gol-start@czestochowa.powiat.pl 

tel. 509137090 

 

2. Współorganizator 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miasta w Częstochowie, Starostwo Powiatowe 

w Częstochowie. 

 

3. Termin i miejsce zawodów:  

             Częstochowa, 10-12.09.2021r. na pływalni krytej „Sienkiewicz Częstochowa”,  

            ul. Zofii Kossak-Szczuckiej, długość pływalni 25m , ilość torów 6, elektroniczny pomiar czasu 

Organizator zabezpiecza noclegi w dniach 10-12.09.2021r oraz wyżywienie od kolacji 10.09.2021r.  

do obiadu włącznie w dniu 12.09.2021r. Hotel IBIS w Częstochowie, ul. Jaskrowska 22 

 

4. Cel imprezy: 

 Integracja środowiska osób uprawiających pływanie 

 Konfrontacja umiejętności i współzawodnictwo sportowe 
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  Upowszechnianie i propagowanie pływania, jako rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych 

 

5. Zasady uczestnictwa: 

 Udział w zawodach biorą niepełnosprawni zawodnicy z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku oraz 

osoby pełnosprawne. Rezultaty osiągnięte przez zawodników zostaną przeliczone na punkty 

World Para Swimming 2020. Wśród zawodników niepełnosprawnych na podstawie sumy 

punktów z dwóch konkurencji indywidualnych zostanie wyłonionych trzech najlepszych 

zawodników i zawodniczek zawodów. 

 W ramach integracji w zawodach startować mogą zawodnicy pełnosprawni, którzy dekorowani 

będą po każdej konkurencji. 

 Obowiązuje Regulamin Parapływackiego Grand Prix Polski. 

 Dostarczenie podczas pierwszego dnia zawodów kompletu dokumentów z załącznika do biura 

zawodów. 

 Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie przez zawodników aktualnych badań 

lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w zawodach. 

 

6. Program: – zawody zostaną rozegrane seriami na czas (od najsłabszej serii) w kategorii „Open” z 

podziałem na kobiety i mężczyzn w poszczególnych grupach startowych (S1 – S14). 

Zawodnik/Zawodniczka może startować maksymalnie w 2 konkurencjach w każdym bloku. 

Konkurencje: 

 50m, 100m, 400m – styl dowolny kobiet i mężczyzn 

 50m, 100m  – styl motylkowy kobiet i mężczyzn 

 50m, 100m  – styl grzbietowy kobiet i mężczyzn 

 50m, 100m  – styl klasyczny kobiet i mężczyzn 

 150m, 200m  – styl zmienny kobiet i mężczyzn 

Szczegółowy program  – w załączeniu. 
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7. Klasyfikacja i nagrody: 

Trzech najlepszych zawodników w kat. OPEN z podziałem na kobiety i mężczyzn za dwa najlepsze 

starty otrzyma statuetkę, okolicznościowy medal, nagrodę rzeczową, oraz trzech zawodników w 

każdej grupie startowej w kategorii OPEN z podziałem na kobiety i mężczyzn za dwa najlepsze  

starty otrzyma dyplom, okolicznościowy medal, upominek.  

 

8. Zawody współfinansowane z środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu,  

Urzędu Miasta Częstochowy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

 

9. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia  ilościowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 3.09.2021r. a czasowe 

należy przesyłać do 06.09.2021r,   

na adres e-mail: gol-start@czestochowa.powiat.pl, wg załączonych druków.  

Zapraszamy Waszą reprezentację w ilości 8 osób  (zawodnicy + osoby towarzyszące).  
      
 

10. Postanowienia ogólne:  
 

 Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: sędzia główny, obsługa medyczna, 

trenerzy, kierownicy ekip, zawodnicy oraz pozostali uczestnicy Pucharu Polski III Rundy 

Parapływackiego Grand Prix Polski.  

 Uczestnicy zawodów zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych i wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.  

 Organizator zastrzega możliwość odwołania Pucharu Polski III Rundy Parapływackiego Grand Prix 

Polski w ostatniej chwili, spowodowane rozporządzeniem lub decyzją Rządu związane z 

obostrzeniami wobec rozprzestrzeniającej się pandemii Covid – 19,  
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 Puchar Polski odbędzie się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniach Rady Ministrów w 

sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 

 

11. Postanowienia końcowe: 

Pomiar czasu elektroniczny: Omega  

Podczas zawodów będą obowiązywać aktualne obostrzenia obowiązujące podczas pandemii COVID-

19. 

W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator. 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel.: 509 137 090 (Robert Nowakowski). 

                                                   

 

                                                                                                           Ze sportowym pozdrowieniem 

             

   Robert Nowakowski 

        Prezes LKS Gol – Start Częstochowa 
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