
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

ZIMOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 
W PŁYWANIU OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
 
 
 

 
 

BYDGOSZCZ 12-14 XI 2021 r. 



 

1. Termin zawodów: 
 12-14 XI 2021

2. Miejsce zawodów: 

 CENTRUM REKREACJI  ASTORIA ul.Królowej Jadwigi 23, 85–231 Bydgoszcz

3. Informacje techniczne: 

 długość pływalni 25 m, ilość torów 8

 temperatura wody 28o C

 pomiar czasu: elektroniczny

4. Organizator: 

 Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” 01-982 Warszawa ul. Konwiktorska 

9 lok 2 ; Tel./fax : 570 570 948, 22/ 659 30 11

5. Współorganizator – realizator zadania: 

 Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START BYDGOSZCZ”

ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, tel. 601 840 110, 792 250 972, 600 077 779 

e-mail: start.bydgoszcz@vp.pl 

6. Instytucje finansujące zadanie: 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

7. Cel: 

 Wyłonienie Mistrzów Polski wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych klasach startowych i 

kategoriach wiekowych.

 Promocja wartości edukacyjnych i wychowawczych sportu.

 Utrwalanie i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży.

 Możliwość weryfikacji stopnia wyszkolenia zawodników należących do poszczególnych klubów 

sportowych.

 Propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej formy rehabilitacji.

 Popularyzację pływania w środowisku osób niepełnosprawnych.

 Integrację i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych.
 

8. Zasady finansowania: 

 Koszty związane z organizacją zawodów, transportem w czasie zawodów, ubezpieczeniem 

uczestników zawodów pokrywa organizator.

 Koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem zawodników pokrywa organizator.

 Koszty przyjazdu na zawody pokrywają jednostki delegujące.



 

9. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

     12-14 XI 2021 HOTEL „IKAR” Bydgoszcz ul. Szubińska 32  
 

                                    HOTEL „ZAWISZA” Bydgoszcz ul. Gdańska 163 
 

12-14 XI 2021 ŚNIADANIA I KOLACJE w miejscu zakwaterowania 

12-14 XI 2021 OBIAD - PŁYWALNIA ASTORIA 

Po otrzymaniu zgłoszeń ekipy zostaną poinformowane 

o miejscu zakwaterowania. 
 

10. Przepisy techniczne: 

 Zawody rozgrywane będą seriami na czas w kategorii dziewcząt i chłopców, systemem

„open”. Nie przewiduje się startów poza konkurencją (PK). 

 Serie ustalone wg zgłoszonych czasów.

 Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach.

 Podczas zawodów obowiązują przepisy World Para Swimming.

 po zakończeniu konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kat. wiekowe oraz klasy 

niepełnosprawności

 Odprawa techniczna trenerów odbędzie się 12 XI 2021 o godz. 20.30 w hotelu „ZAWISZA” 

Bydgoszcz ,ul. Gdańska 163 .
 
 

11. Zasady uczestnictwa: 

 Prawo startu w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu Osób z 

Niepełnosprawnościami w Bydgoszczy mają osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu 

ruchu i wzroku posiadające           aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zakwalifikowanie do 

klas startowych zgodnie z przepisami WPS oraz PZSN START.

 Każdy zawodnik ma obowiązek startu minimum w 3 konkurencjach indywidualnych.

 Zawodnicy startować będą w 3 grupach wiekowych :

 
 grupa wiekowa „A” – zawodnicy z rocznika 2003-2004 – juniorzy starsi, 
 grupa wiekowa „B” – zawodnicy z rocznika 2005-2008 – juniorzy,  
 grupa wiekowa „C” – zawodnicy z rocznika 2009 i młodsi – juniorzy młodsi. 

 
 Klasyfikacja medalowa w poszczególnych klasach startowych i kategoriach wiekowych zostanie 

określona   na podstawie trzech najlepszych konkurencji każdego zawodnika w klasach S1-S14. W 
przypadku liczby startujących w danej klasie startowej w kategorii wiekowej mniejszej niż 4 ostatni 
sklasyfikowany zawodnik nie otrzymuje medalu (zasada -1). 

 
 Klasyfikacja medalowa w poszczególnych klasach startowych i kategoriach wiekowych zostanie 

określona na podstawie trzech najlepszych konkurencji każdego zawodnika Wycofanie 

zgłoszonego zawodnika z zawodów podczas ich trwania powoduje nałożenie opłaty 

regulaminowej w wysokości  50,00 zł.

 Zawodnik może być wycofany z zawodów bez uiszczenia opłaty regulaminowej

w przypadku choroby lub kontuzji, która jest potwierdzona przez obsługę medyczną zawodów. 



 

12. Zgłoszenia do zawodów: 

 Zawodnicy wyrażający chęć uczestnictwa w zawodach zobowiązani są do wypełnienia 

kompletu zgłoszeniowego i dostarczenia go drogą elektroniczną na adresy: 

slawekpredki@gmail.com  i start.bydgoszcz@vp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia     

05 XI 2021 (piątek)

 
 Do konkurencji obowiązuje zgłoszenie elektroniczne (XLS – lub SPLASH LXF do pobrania na 

stronie www.megatiming.pl /zakładka centralne). Za kompletne zgłoszenie uważa się w pełni 

wypełnione dokumenty:

- załącznik nr 1 - Druk zgłoszeniowy do konkurencji 

- załącznik nr 2 - Druk rejestracyjny 

 
 Do    zgłoszenia     obowiązkowo     należy    załączyć     kopie     aktualnych     orzeczeń 

o niepełnosprawności. Brak kopii w/w orzeczeń przesłanych drogą elektroniczną 

skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów. Nie dopuszcza się dostarczania 

kserokopii podczas zawodów.

 
 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilościowych ze względu na 

ograniczone        środki         finansowe.         Organizacje        zostaną        poinformowane 

o ewentualnej konieczności przeprowadzenia weryfikacji zgłoszeń.

 
 Wycofania zawodników możliwe jest do dnia 10 XI 2021 (środa)

 
 Po ukazaniu się listy zgłoszonych zawodników nie przewiduje się zmian konkurencji 

i dystansów,

 
 Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę!

13. Nagrody: 

  Najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki za miejsce I-III z poszczególnych klas 

startowych i kategorii wiekowych na podstawie uzyskanych czasów nagrodzeni zostaną 

medalami i dyplomami.

 MEDALE zostaną rozdane w trzech grupach wiekowych.

 Najlepszy zawodnik i zawodniczka Mistrzostw otrzymają nagrody specjalne.



 

 

14. Program zawodów: 

BLOK I - Sobota 13 XI 2021 
900 – 930 rozgrzewka 

940 uroczyste otwarcie zawodów 

945 rozpoczęcie konkurencji pływackich 
 

13.00- 14.30 - PRZERWA OBIADOWA - obiad na pływalni 
 

Nr Konkurencje Klasy 

niepełnosprawności 

Płeć 

1/2 50 m st. dowolnym S1-S13 Dz./Ch. 

3/4 100 m st. klasycznym SB4-SB9,SB11-SB14 Dz./Ch. 

5/6 50 m st. motylkowym S5-S13 Dz./Ch. 

7/8 400 m st. dowolnym S6 – S14 Dz./Ch. 

9/10 4 x 100 m st. zmiennym OPEN (S1-S13) Dz./Ch. 

 
 

                                   BLOK II - Sobota 13 XI 2021 
1430 – 1500 rozgrzewka 

1510 rozpoczęcie konkurencji pływackich 
 

Nr Konkurencje Klasy 

niepełnosprawności 

Płeć 

11/12 100 m st. dowolnym S1-S14 Dz./Ch. 

13/14 50 m st. klasycznym SB1- SB9, SB11-SB13 Dz./Ch. 

15/16 100 m st. grzbietowym S1-S14 Dz./Ch. 

17/18 100 m st. motylkowym S8-S14 Dz./Ch. 

19/20 4 x 100 m st. dowolnym OPEN S1-S13 Dz./Ch. 
 

 
 

900 – 930 rozgrzewka 

BLOK III - Niedziela 14 XI 2021 

945 rozpoczęcie konkurencji pływackich 
 

Nr Konkurencje Klasy 

niepełnosprawności 

Płeć 

21/22 50 m st. grzbietowym S1-S13 Dz./Ch. 

23/24 150 m st. zmiennym SM1- SM4 Dz./Ch. 

25/26 200 m st. zmiennym SM5-SM14 Dz./Ch. 

27/28 200 m st. dowolnym S2-S14 Dz./Ch. 

29/30 4 x 50 m st. dowolnym OPEN S1-S13 Dz./Ch. 

31/32 4 x 50 m st. dowolnym OPEN S1-S13 MIX 



 

 

15. Postanowienia końcowe: 

 
 Za bezpieczeństwo podczas zawodów odpowiedzialni są: organizator, lekarz, ratownik oraz 

kierownicy i trenerzy ekip.

 W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Komisja 

Odwoławcza, która zostanie powołana na odprawie technicznej zawodów.

 Organizator przewiduje przeprowadzenie krajowej klasyfikacji medycznej (taką potrzebę należy 

zaznaczyć z zgłoszeniu ilościowym).

 Komunikat końcowy zawodów będzie obejmować wyniki w poszczególnych grupach startowych.
 

 Przewidziane są dodatkowe nagrody.
 

 Konkurencje sztafetowe będą rozgrywane jako "konkurencje jednej klasy", a medale będą 

przyznawane zawodnikom pierwszych trzech drużyn sztafetowych na podstawie uzyskanych 

czasów.

 W wyjątkowym przypadku gdy tylko trzech (3) lub mniej zawodników rywalizuje w danej 

konkurencji, medale będą przyznawane zgodnie z zasadą "minus jeden". Oznacza to, że jeżeli, 

na przykład, w konkurencji rywalizuje trzech (3) zawodników, to przyznaje się tylko dwa (2) 

medale.

 W klasyfikacji najlepszych zawodników zawodów obowiązuje zasada "minus jeden", co oznacza, 

że jeżeli liczba zawodników rywalizujących w zawodach w danej klasie startowej i płci jest 

mniejsza niż cztery (4) to przyznaje się o jeden medal mniej niż liczba rywalizujących 

zawodników. Na przykład, gdy w klasie S1 mężczyzn rywalizuje trzech (3) zawodników, to 

przyznaje się tylko dwa (2) medale. W celu umożliwienia zawodnikom wszystkich klas walki o 

medale, organizator zastrzega sobie możliwość połączenia wybranych klas startowych w 

klasyfikacji najlepszych zawodników krajowych i przyznanie jednego kompletu medali w tej 

połączonej klasyfikacji. Na przykład, gdy w klasie S3 kobiet rywalizują dwie (2) zawodniczki, to 

możliwe jest połączenie klas S3 z S4 i przyznanie jednego kompletu medali w klasyfikacji S3-4. 

Decyzja o połączeniu klas startowych zostanie podjęta po analizie ostatecznych zgłoszeń do 

zawodów. 



 

W wyjątkowej sytuacji wycofania się zawodników z zawodów po odprawie technicznej, 

organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu łączenia klas startowych. 

 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.

 
 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

 
 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów w porozumieniu 

z organizatorami.

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 

 Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez prawnych opiekunów uczestników 

zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie 

zgody na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć, filmów lub wywiadów z ich wizerunkiem na 

potrzeby promocyjne zawodów, jak i Organizatora, w tym na zamieszczanie wyników z 

danymi osobowymi uczestników zawodów na stronie internetowej Organizatora oraz 

portalach społecznościowych, jak również w prasie, radio i telewizji.

 Jednocześnie, zgłoszenie do zawodów oznacza wyrażenie zgody przez prawnych 

opiekunów uczestników zawodów oraz trenerów na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 

(UE)2016/679, w celach promocyjnych zawodów oraz Organizatora. Wyrażający zgodę mają 

prawo wglądu i poprawiania ich oraz podają je dobrowolnie. Administratorem danych 

osobowych jest S.S i R.O.N „Start Bydgoszcz” z siedzibą przy ul. Gdańska 163 w 

Bydgoszczy.

 Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do   zawodów   (wpis   na   listę   zawodników) 

jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Komunikatu.

 
 

ZAPRASZAMY DO BYDGOSZCZY ! 
 
 
 
 


