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EDYCJA 1  
20.11.2022



ORGANIZATOR:
Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki - Wrocław

KIEROWNICTWO:
Naczelnik - Beata Pożarowszczyk-Kuczko (+48) 511 125 598 beata.pozarowszczyk@gmail.com

Sędzia główny - do uzgodnienia z Kolegium Sędziowskim Dolnośląskiego OZP

Informatyk zawodów - Bogusław Nadobny (+48) 501 689 802 zawody@nadobny.net kontakt
godz. 20:00-22:00

TERMIN ZAWODÓW:
20.11.2022 

MIEJSCE ZAWODÓW:
Pływalnia im.Marka Petrusewicza ul.Wejherowska 34, 50-239 Wrocław Długość pływalni: 50m
Ilość torów: 10
Temp.wody: min. 27 C
Pomiar czasu: elektroniczny Swiss Timing

UCZESTNICY:

1. uczniowie klas IV-VIII, w kategoriach:
• A-2012 i młodsi (klasa IV)
• B-2011
• C-2010
• D-2009
• E-2008  (dopuszcza się start zawodników z I klasy licealnej z rocznika 2008) 

2. dopuszcza się udział zawodników z klubów niestowarzyszonych w DOZP
3. prawo startu mają zawodnicy nie posiadający statusu „aktywny” w SEL, zgłoszenie dokonują
poprzez edytor zaproszenie.lxf, zawodnicy będą zgłoszeni z czasami „NT”

dla zawodników aktywnych poprzez SEL 
dla zawodników bez statusu „aktywny” w SEL (wysłane na adres zawody@nadobny.net).

TERMIN ZGŁOSZENIA:

14.11.2022  GODZINA:20:00

Zgłoszenia:



ROZGRZEWKA GODZINA 8:30-9:20  START ZAWODÓW GODZINA 9:30 

DZIEWCZYNKI CHŁOPCY

1 50m stylem dowolnym A/B 2 50m stylem dowolnym A/B

3 100m stylem dowolnym C/D/E 4 100m stylem dowolnym C/D/E

5 50m stylem grzbietowym A/B 6 50m stylem grzbietowym A/B

7 100m stylem grzbietowym C/D/E 8 100m stylem grzbietowym C/D/E

9 50m stylem klasycznym A/B 10 50m stylem klasycznym A/B

11 100m stylem klasycznym C/D/E 12 100m stylem klasycznym C/D/E

13 50m stylem motylkowym A/B 14 50m stylem motylkowym A/B

15 100m stylem motylkowym C/D/E 16 100m stylem motylkowym C/D/E

17 100m stylem dowolnym A/B 18 100m stylem dowolnym A/B

19 200m stylem dowolnym C/D/E 20 200m stylem dowolnym C/D/E

21
Sztafeta 6x50m stylem dowolnym (bez względu na płeć/po 1 zawodniku z danego rocznika + 1

zawodnik z dowolnie wybranego rocznika) tj. np. 2 zawodników 2008 i po 1 zawodniku z
każdego rocznika 2009-2012/ możliwość zastąpienia starszego zawodnika młodszym)

Program zawodów 

Zawodnik z kategorii C/D/E ma prawo startu w jednej konkurencji 100m (do wyboru) i 200m
stylem dowolnym. 

Zawodnik z kategorii A/B  ma prawo startu w jednej konkurencji 50m (do wyboru) i 100m stylem
dowolnym. 

Brak możliwości startów "PK".



Dyplomy w każdej konkurencji i kategorii wiekowej za zajęcie miejsca 1-6 wg punktacji FINA.
Medale dla 3 najlepszych zawodników łącznie w konkurencjach 50m (młodsi) lub 100m (starsi) 

 Nagroda niespodzianka dla zwycięskiej sztafety.

NAGRODY:

wg klasyfikacji Rudolpha oraz osobno dla konkurencji 100m (młodsi) lub 200m stylem dowolnym (starsi).

Do klasyfikacji indywidualnej końcowej będą brane wyniki 6 najlepszych dziewcząt i 6 najlepszych
chłopców z każdej kategorii wiekowej. Do punktacji końcowej będą brane 5 z 6 najlepszych wyników wg
punktacji FINA uzyskanych w 4 edycjach (tj. obowiązkowy start w 3 edycjach). 

Wyróżnienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach stylowych: „najlepszy delfinista”,
najlepszy „grzbiecista”, najlepszy „żabkarz”, najlepszy „kraulista” za 1 najlepszy wynik wg klasyfikacji
Rudolpha z łączonych kategorii wiekowych tj. 2008-2013 (łączone) z podziałem na płeć.

Punktacja klubowa - nagrody dla 6 najlepszych drużyn w punktacji łączonej, na którą składają się suma
wyników indywidualnych uzyskanych w 4 edycjach przez wszystkich zawodników klubu wg punktacji FINA.

Punktacja drużynowa - punktuje 6 najlepszych zawodników wg skali Rudolpha z danego klubu, bez
względu na płeć, uzyskanych w danej edycji. Nagrody t dla 6 najlepszych drużyn. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA :

 



PRZEPISY TECHNICZNE :
Zawody przeprowadzane są seriami na czas
W każdej z 4 edycji zawodnik powinien wystartować w 2 konkurencjach indywidualnych. W trakcie
zawodów jest dostępna 25-metrowa pływalnia rozgrzewkowa.

ZASADY FINANSOWANIA :
Koszty organizacji ponosi DOZP, a koszty uczestnictwa, zakwaterowania, ubezpieczenia zawodników i
wyżywienia pokrywają Kluby.
Opłata startowa za udział w jednej edycji wynosi 40 zł za 2 starty indywidualne 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 18.11.2022 z dopiskiem SM – e1 Na życzenie
wpłacającego DOZP wystawi r-k na wskazanego nabywcę. Prosimy o przesyłanie danych do rachunku na
email: dozp@dozp.eu.

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 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.
Ze względów bezpieczeństwa, podczas rozgrzewki, tory 0 i 9 przeznaczone będą wyłącznie do ćwiczenia
startów.
Zbiórka do konkurencji w salce rozgrzewkowej. 
Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, oraz przestrzeganie obostrzeń przez uczestników
odpowiedzialni są trenerzy grup.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
Wyniki z zawodów będą dostępne na stronie www.livetiming.pl
Automatycznie każda z osób biorąca udział w wydarzeniu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie
wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych Organizatora (w przypadku osób niepełnoletnich
zgodę taką wyraża rodzic/opiekun prawny).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:




