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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
IX OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA OSTRZESZOWA W PŁYWANIU 

OSTRZESZÓW, 02.10.2021r. 

 

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

02.10.2021r. (sobota) 

Kryta Pływalnia Oceanik ul. Kąpielowa 4a, 63-500 Ostrzeszów 

 

2. ORGANIZATOR 

MKS Oceanik Ostrzeszów  

Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie 

Partnerem zawodów jest Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki. 

 

3. CEL ZAWODÓW 

 Popularyzacja sportu pływackiego; 

 Promocja miasta Ostrzeszów oraz MKS Oceanik Ostrzeszów; 

 Integracja klubów pływackich. 

 

 4. INFORMACJE TECHNICZNE:  

 Pływalnia 25m – 6 torów, temperatura wody: 28 °C. 

 Pomiar czasu elektroniczny: Swiss Timing.  

W trakcie zawodów dostępne wyniki on-line na stronie: www.livetiming.pl 

 

5. PATRONAT  

 Miasto i Gmina Ostrzeszów 

 Powiat Ostrzeszowski 

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 W zawodach mają prawo startu zawodnicy: 

- zgłoszeni przez Klub, OZP; 

- posiadający aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od NNW; 

              - organizator zawodów ustala limit zawodników startujących w zawodach do liczby 250 osób.                 

 Zawodnik ma prawo do startu w trzech konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie. 



 Zawodnik nie ma prawa do startu poza konkurencją. 

O starcie w zawodach decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. 

Kategorie wiekowe: 

A – 2007-2008 

B – 2009 

C – 2010 

D – 2011 

E – 2012 i młodsi 

 

 7. PROGRAM ZAWODÓW 

 Przyjazd i rejestracja drużyn - 7.15 – 8.00 

 Rozgrzewka - 8.00 – 8.25 – roczniki 2007-2009 

  8.25 – 8.50 – roczniki 2010 i młodsi 

 Odprawa techniczna trenerów z sędzią głównym – 8.00 

 Odprawa techniczna sędziów – 8.30 

 Rozpoczęcie rywalizacji (konkurencje – 1-11) – 9.00  

 Uroczyste otwarcie zawodów – dekoracja (konkurencje nr 1-11) – ok. 12.00 

 Start konkurencji nr 12 – ok. 12.30 

 Dekoracja (konkurencje nr 12-21) i zakończenie zawodów – ok. 16.00 

 

L.P. Konkurencja Płeć 

A B C D E 

1/2 50m st. dowolnym K/M 2007-2008 2009 2010 

 

2011 2012 i młodsi 

3/4 100m st. klasycznym K/M 2007-2008 2009 2010 2011 - 

5/6 50m st. grzbietowym K/M 2007-2008 2009 2010 2011 2012 i młodsi 

7/8 100m st.motylkowym K/M 2007-2008 2009 2010 - - 

9/10 200m st. zmiennym K/M 2007-2008 2009 2010 - - 

11 4x50m st.dowolnym MIX 2007-2008 

kolejność 

dowolna 

 (2 dziewczynki  

i 2 chłopców) 

2009-2010 

kolejność 

dowolna  

(2 dziewczynki  

i 2 chłopców) 

2012 i młodsi 

kolejność 

 dowolna 

(2 dziewczynki 

i 2 chłopców) 

12/13 100m st. dowolnym K/M 2007-2008 2009 2010 2011 - 

14/15 50m st. klasycznym K/M 2007-2008 2009 2010 2011 2012 i młodsi 

16/17 100m st. grzbietowym K/M 2007-2008 2009 2010 2011 - 

18/19 50m st. motylkowym K/M 2007-2008 2009 2010 2011 2012 i młodsi 

20/21 100m st. zmiennym K/M - - - 2011 2012 i młodsi 

 



 

Rozgrzewka: 

1. Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym do ćwiczeń skoków startowych. 

2. Skoki na innych torach są niedozwolone. 

  

8. PRZEPISY TECHNICZNE 

 Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami FINA i PZP; 

 Rozstawienie serii nastąpi na podstawie przesłanych czasów podanych w zgłoszeniu; 

 Konkurencje będą przeprowadzane seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe 

zaczynając od najsłabszej serii; 

 Komisję sędziowską powołuje Podkolegium Sędziów Pływania w Kaliszu. 

 

 9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

 Zgłoszenia do zawodów zawodników aktywnych w SEL przesyłany poprzez zgłoszenie SEL. 

Jest to gwarancją wysłania wyników do rankingu europejskiego. 

 Zgłoszenia zawodników, którzy nie posiadają „aktywny SEL” przesyłamy w formie 

elektronicznej używając Edytora Zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesłać do informatyka 

zawodów w terminie 27.09.2021r. do godz. 23.59  na adres: nadobny@nadobny.net  

      Informatyk zawodów: Bogusław Nadobny tel. 501 689 802 

 Plik zgłoszenia w edytorze do pobrania: www.livetiming.pl 

 Zgłoszenia wysłane po 27.09.2021r. godz. 23.59  nie będą przyjmowane; 

 Po w/w terminie nie będzie możliwości zmiany czasu zgłoszenia do konkurencji ani zmiany 

danych zawodnika. 

 Zgłoszenie musi zawierać: 

- imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia, nazwę Klubu, numer licencji, konkurencję 

oraz najlepszy wynik uzyskany w ostatnich 24 miesiącach (można wpisać NT tylko dla 

zawodników aktywnych w SEL, czasy zgłoszeń zostaną pobrane z rankingu), nr telefonu i 

adres e-mail zgłaszającego; 

 Lista startowa zostanie zamieszczona na stronie internetowe www.livetiming.pl w dniu 

30.09.2021r. godz. 10.00; 

 Do tych zawodów można wykorzystać zgłoszenie z innych zawodów. W tym celu należy 

przesłać na ww. adres „stare” zgłoszenie (z innych zawodów), poprawiony plik zostanie 

odesłany do zgłaszającego klubu, najpóźniej do godz. 20:00 w dniu 28.09.2021r. (Osoba 

przygotowująca plik zgłoszenia wpisuje tylko czasy do konkurencji); 

 Pomoc w wypełnianiu zgłoszeń godz. 19:00-22:00, tel. 501 689 802; 

 

  

mailto:nadobny@nadobny.net


10. ZASADY FINANSOWANIA 

 Koszty zawodów pokrywają organizatorzy; 

 Koszty uczestnictwa pokrywają Kluby biorące udział w zawodach.  

 Opłata startowa wynosi 35 zł za zawodnika (bez względu na ilość zgłoszonych startów).  

 Nie przewiduje się zwrotu opłaty startowej. 

 Świadczenia płatne gotówką w dniu zawodów w biurze zawodów na Krytej Pływalni Oceanik 

lub przelewem na numer konta:  

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe MKS Oceanik Ostrzeszów,  

63-500 Ostrzeszów ul. Kąpielowa 4a. 

Santander Bank Polska 60 1090 1173 0000 0001 1594 6772  

Tytuł przelewu: opłata startowa – klub i ilość osób 

 

11. NAGRODY 

 W poszczególnych konkurencjach dla trzech najlepszych zawodników/-czek w każdej kategorii 

wiekowej  medale i dyplomy; 

 dla trzech najlepszych zawodników wyłonionych na podstawie sumy punktów FINA za dwa 

najlepsze starty w każdej kategorii wiekowej nagrody rzeczowe; 

 podczas zawodów istnieje możliwość pobicia rekordów Mistrzostw Ostrzeszowa we wszystkich 

konkurencjach z wyłączeniem sztafet; 

 dodatkowo każdy startujący zawodnik i startująca zawodniczka oraz trenerzy każdego klubu 

będą brali udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. 

 

 12. WYŻYWIENIE 

 Obiad można zakupić w restauracji „Zacisze” ul. Kąpielowa 5. 

 Zamówienia na obiady można przesyłać na adres mksoceanik@wp.pl najpóźniej do dnia 

27.09.2021r.  

 Koszt obiadu 15zł (obiad jednodaniowy) 

 Wszelkie świadczenia płatne w dniu zawodów w biurze zawodów. Proszę o informację czy 

potrzebują Państwo rachunek za wykupione obiady. 
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 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem decyduje Sędzia Główny w 

porozumieniu z Naczelnikiem zawodów; 

 Kierownicy oraz trenerzy ekip odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zachowanie się 

zawodników. W trakcie zawodów wokół niecki mogą przebywać wyłącznie zawodnicy oraz 

trenerzy; 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów; 

 Osoba odpowiedzialna za zgłoszenie zawodników do zawodów (trener, kierownik drużyny,  

opiekun – rodzic) zobowiązany jest do posiadania oświadczenia o wyrażeniu zgody przez  

opiekunów prawnych wszystkich zgłoszonych przez niego zawodników na przetwarzanie 

danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rekreacyjno-

Sportowe MKS Oceanik Ostrzeszów z siedzibą przy ul. Kąpielowej 4a  

w Ostrzeszowie. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji zawodów oraz  

organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27  

kwietnia 2016 r. Odbiorcą danych osobowych będą wszystkie osoby zainteresowane listami  

startowymi oraz wynikami zawodów. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa  

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres  

konieczny do archiwizowania wyników sportowych w zasobach organizatora (organizator nie  

odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na www.livetiming.pl).  

 

 Zgłoszenie do zawodów drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu; 

 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych opiekun prawny uczestnika zawodów wyraża 

zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, jak również, aby zdjęcia, 

nagrania filmowe, wywiady, wyniki mogły być wykorzystywane przez radio, prasę, telewizję w 

celach marketingowych. 

W związku z COVID-19 i wytycznymi MZ i SANEPID organizator wprowadza 

następujące zasady: 

1) Zawodnicy i trenerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych ustalonych przez 

organizatora w oparciu o wytyczne zawarte w aktualnym rozporządzeniu dotyczących 

organizacji zawodów sportowych.  

2) Opiekunowie muszą posiadać wszystkie wymagane załączniki (zał. nr 1-COVID-19 - 

Oświadczenie Przedstawiciela Klubu i zał. nr 2-COVID-19 - Oświadczenie 

zawodnika/opiekuna prawnego), które należy złożyć w biurze zawodów przed rozpoczęciem 

zawodów.  

3) Pomiar temperatury może odbywać się przed wejściem na obiekt. Organizator zawodów 

podejmie taką decyzje w dniu zawodów biorąc pod uwagę bieżącą sytuację epidemiologiczną. 

W przypadku gdy przekroczony zostanie próg temperatury 38 stopni Celsjusza pomiar zostanie 

powtórzony dwukrotnie. Osoba z podwyższoną temperaturą nie zostanie wpuszczona na obiekt.  

4) Przebywanie rodziców/opiekunów prawnych oraz publiczności na terenie obiektu jest 

zabronione.  

5) Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie dotyczy to 

zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich konkurencjach lub są w trakcie 

rozgrzewki oraz sekretarza zawodów dla płynności ich komunikacji w czasie trwania 

konkurencji. 

 



 

6) Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez zawodników 

odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie ekip.  

7) Ze względu na COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu startów, 

godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków, wprowadzenia dodatkowego bloku oraz 

ograniczenia zawodników w danym bloku w zależności od okoliczności oraz ilości zgłoszonych 

zawodników do poszczególnych konkurencji. W przypadku ograniczenia ilości zawodników 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

8) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z niezależnymi od niego 

sytuacjami a szczególnie w związku z COVID-19. 

9) Zawodnicy poszczególnych ekip będą siedzieli grupami z zachowaniem dystansu społecznego 

od członków innych zespołów. 

10) Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między 

uczestnikami imprezy (organizatorzy, sędziowie, zawodnicy, sekretariat zawodów, etc.) – 

należy unikać bezpośredniego kontaktu, w szczególności przy powitaniach oraz 

podziękowaniach za wspólną rywalizację, a także w czasie ceremonii medalowej.  

11) Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk korzystając  

ze środków udostępnionych przez obsługę obiektu.  

12) Szatnie oraz szafki dla zawodników oraz innych osób (np. sędziów), toalety i natryski będą 

dezynfekowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami określonymi  

w obowiązujących przepisach prawa.  

13) W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi 

sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić 

mogą osoby dopuszczone do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem 

zachowania zasad bezpieczeństwa). Wszystkie pozostałe osoby (członkowie ekip) pozostają w 

swoich wyznaczonych strefach.  

14) Wszelkie odprawy, w tym konferencja techniczna będą skrócone do minimum, a ich uczestnicy 

powinni zachowywać dystans społeczny i stosować maseczki. Organizator zawodów może 

zrezygnować z organizacji konferencji technicznej z bezpośrednim udziałem przedstawicieli 

klubów. W takim przypadku wszystkie informacje przekazane zostaną komunikatem na stronie 

internetowej Klubu i drogą mailową. 

 

14. KONTAKT 

Naczelnik zawodów: 

Nina Burghardt-Góra – tel. 660 945 504 

mksoceanik@wp.pl 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OSTRZESZOWA! 


