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1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
 

1.1. 2 kwietnia 2022 roku, Kryta Pływalnia „Naquarius” w Nakle nad Notecią, ul. Kazimierza Wielkiego 21, 
1.2. Długość pływalni – 25m, 6 torów, temperatura wody 27 ᴼC, 
1.3. Pomiar czasu – elektroniczny. 

 

2. ORGANIZATOR: 
 

2.1. Nakielski Sport sp. z o.o., 
2.2. Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA NAKŁO, 
2.3. Nakielski Ośrodek Kultury. 
 

3. CELE ZAWODÓW:  
 

3.1. Uczczenie pamięci instruktora, sędziego i przyjaciela - Jacka Jaskólskiego. 
3.2. Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawniania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego. 
3.3. Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej. 
3.4. Przegląd umiejętności pływackich w celu wyszukania talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży. 
3.5. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój  

zainteresowań pływackich. 
 

4. KIEROWNICTWO ZAWODÓW I KOMISJA SĘDZIOWSKA: 
 

4.1. Komisja sędziowska wyznaczona przez Kolegium Sędziów K-PZP. 
4.2. Naczelnikiem zawodów jest Marcin Kuliński, nr kontaktowy: 604 636 903. 
 

5. ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

5.1. W zawodach mogą uczestniczyć drużyny klubowe z całej Polski. 
5.2. W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie.  

Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń w trakcie zawodów. 
5.3. W zawodach mają prawo startu następujące roczniki: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 oraz 2005 i 

starsi posiadający aktualne badania lekarskie za które odpowiedzialni są trenerzy. 
5.4. Są zarejestrowani w Systemie Ewidencji i Licencji PZP zwanej dalej SEL i posiadają status AKTYWNY na dzień 

zakończenia zawodów oraz spełniają wymogi regulaminu. 
5.5. Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i w sztafecie. 
5.6. Zawodnicy oraz trenerzy/kierownicy muszą dostarczyć do biura zawodów następujący dokument: 

- OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (ZAŁĄCZNIK 1) 
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6. PROGRAM ZAWODÓW I BLOKU: 
 

6.1. Rozgrzewka  9:00 - 9:20 dla kobiet oraz 9:20 – 9:40 dla mężczyzn. 
6.2. Odprawa techniczna o 9:30 w salce konferencyjnej. 
6.3. Uroczyste otwarcie zawodów 9:45. 
6.4. Rozpoczęcie I BLOKU ZAWODÓW o godzinie 10:00. 

 
7. PROGRAM ZAWODÓW II BLOKU: 

7.1. Rozgrzewka 14:10 – 14:30 dla kobiet oraz 14:30 - 14.50 dla mężczyzn. 
7.2. Odprawa techniczna o 14:30 w salce konferencyjnej 
7.3. Rozpoczęcie II BLOKU ZAWODÓW o godzinie 15:00. 

 
8. PRZEPISY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE: 
 

8.1. Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji dokona 
organizator na podstawie zweryfikowanych czasów zgłoszeń.  

8.2. Biuro zawodów znajdować się będzie na antresoli przy trybunach. 
8.3. W trakcie rozgrzewki skoki startowe dozwolone są tylko na torze nr 1, który jest torem jednokierunkowym.  
8.4. Wręczenie medali i dyplomów podczas I oraz II bloku zawodów będą odbywały się na bieżąco w przerwach  

między konkurencjami. 
8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zgłoszonych zawodników do liczby 150 w każdym 

bloku. 
 
 
 
 
 

I BLOK ZAWODÓW 
                               KOBIETY                              MĘŻCZYŹNI 
1. 50m stylem dowolnym (2008,2007,2006,2005 i starsi) 2. 50m stylem dowolnym (2008,2007,2006,2005 i starsi) 
3. 100m stylem motylkowym (2008,2007,2006,2005 i starsi) 4. 100m stylem motylkowym (2008,2007,2006,2005 i starsi) 
5. 100m stylem grzbietowym (2008,2007,2006,2005 i starsi) 6. 100m stylem grzbietowym (2008,2007,2006,2005 i starsi) 
7. 100m stylem klasycznym (2008,2007,2006,2005 i starsi) 8. 100m stylem klasycznym (2008,2007,2006,2005 i starsi) 
9. 100m stylem dowolnym (2008,2007,2006,2005 i starsi) 10. 100m stylem dowolnym (2008,2007,2006,2005 i starsi) 
11. 200m stylem zmiennym (2008,2007,2006,2005 i starsi) 12. 200m stylem zmiennym (2008,2007,2006,2005 i starsi) 
13. 4x50m stylem dowolnym (po jednej z każdego rocznika) 14. 4x50m stylem dowolnym (po jednym z każdego rocznika) 

II BLOK ZAWODÓW 
                               KOBIETY                     MĘŻCZYŹNI 

1. 100m stylem dowolnym (2009,2010,2011,2012) 2. 100m stylem dowolnym (2009,2010,2011,2012) 
3. 50m stylem motylkowym (2009,2010,2011,2012)  4. 50m stylem motylkowym (2009,2010,2011,2012) 
5. 50m stylem grzbietowym (2009,2010,2011,2012) 6. 50m stylem grzbietowym (2009,2010,2011,2012) 
7. 50m stylem klasycznym (2009,2010,2011,2012) 8. 50m stylem klasycznym (2009,2010,2011,2012) 
9. 50m stylem dowolnym (2009,2010,2011,2012) 10. 50m stylem dowolnym (2009,2010,2011,2012) 
11. 100m stylem zmiennym (2009,2010,2011, 2012) 12. 100m stylem zmiennym (2009,2010,2011,2012) 
13. 4x50m stylem dowolnym (po jednej z każdego rocznika) 14. 4x50m stylem dowolnym (po jednym z każdego rocznika) 
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9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

 
9.1. Zgłoszeń do zawodów należy dokonać za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – 

Administratora SEL. 
9.2. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia jest posiadanie przez zawodnika statusu AKTYWNY w SEL. 
9.3. Obsługa informatyczna: Sławomir Prędki email: slawekpredki@gmail.com 
9.4. Zgłoszenia do dnia 29.03.2022 (wtorek) do godz. 20.00.Wykreślenia do 31.03.2022 (czwartek) do godziny 

20:00. Po tym terminie kluby zostaną rozliczone finansowo na podstawie ilości zgłoszonych zawodników. 
9.5. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie livetiming.pl. do godz. 20:00 dnia 
31.03.2022 r. 
 

10. NAGRODY: 
 

10.1. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji indywidualnych oraz sztafet otrzymają medale za miejsca I – III. 
10.2. Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik otrzymają nagrodę w każdej kategorii wiekowej (decyduje suma 

punktów FINA za dwa indywidualne starty). 
 

11. ZASADY FINANSOWANIA: 
 

11.1. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.  
11.2. Koszty uczestnictwa ponoszą kluby.  
11.3. Opłata startowa wynosi 40,00 zł od każdego zawodnika. 
11.4. Opłata za zgłoszenie klubu do zawodów wynosi 40,00 zł.  
11.5. Opłaty startowe oraz za zgłoszenie klubu płatne przelewem na konto organizatora do dnia 30 marca 2022 r. 
Dane do przelewu:  
 
                                                                        Nakielski Sport Sp. z o. o. 
                            Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią: 29 8179 0009 0001 2188 2000 0010 

                                                     tytułem: nazwa klubu 
 
11.6. Dane klubu do wystawienia faktury proszę przesłać na adres: sekretariat@nakielskisport.pl do 30.03.2022. 

 
 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

13.1. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.  
13.2. Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem (PK). 
13.3. Zawodnicy, trenerzy i rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych ustalonych przez Krytą 

Pływalnię „Naquarius” w oparciu o wytyczne zawarte w aktualnym rozporządzeniu dotyczących organizacji 
zawodów sportowych. 

13.4. Za zachowanie zawodników na terenie obiektu, przestrzeganie obostrzeń,regulaminu, należytego porządku 
oraz zwrot pasków do szafek odpowiada trener/kierownik ekipy. 

13.5. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego komunikatu organizacyjnego 
oraz regulaminów Krytej Pływalni „Naquarius”. 

13.6. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione na pływalni bez właściwego zabezpieczenia. 
13.7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji zawodów oraz organizatora zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 (UE)2016/679, w celach promocyjnych 
zawodów oraz Organizatora. Odbiorcą danych osobowych będą wszystkie osoby zainteresowane listami 
startowymi oraz wynikami zawodów. Dane osobowe nie będą przekazywane dopaństwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do 
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archiwizowania wyników sportowych w zasobach organizatora (organizator nie odpowiada za gromadzenie i 
przetwarzanie danych osobowych na www.livetiming.pl). 

13.8. W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje sędzia główny wraz  
z naczelnikiem zawodów.  

 

14. INFORMACJE DODATKOWE: 
 

14.1. Zawodnicy korzystają z transponderów do szafek. 
14.2. Zabrania się przechodzenia przed punkt medyczny wszystkim osobom poza Ratownikami pełniącymi dyżur. 
14.3. Podczas trwania zawodów będzie transmisja online, która ukaże się na YouTube w mediach 

społecznościowych UKS Czwórka Nakło. 
14.4. Prosimy nie zajmować miejsc stojących przy barierkach, ponieważ utrudni to widoczność osobom  

siedzącym w pierwszym rzędzie trybun. 
14.5. Na niecce basenowej przebywają tylko zawodnicy, trenerzy, organizatorzy oraz komisja sędziowska. 

Rodzice oraz opiekunowie prawni mają zakaz przebywania na niecce basenowej oraz przechodzenia przez  
barierki odgradzające strefę trybun ze strefą mokrą basenu. 

14.6. Istnieje możliwość zamówienia dla zawodników odpłatnie obiadu jednodaniowego (kotlet drobiowy, 
ziemniaki i surówka) w cenie 15 zł brutto – szczegółowe informacje oraz zamówienie mogą Państwo składać 
do 30.03.2022 r. pod numerem telefonu: 509 206 381. Dodatkowo na terenie Krytej Pływalni można 
skorzystać z bufetu.  

14.7. Poniżej prezentujemy mapkę, na której widoczne są miejsca parkingowe oraz dojazd na Krytą Pływalnię: 

 

Główny parking znajduje się przy Krytej Pływalni „Naquarius”. Zachęcamy do skorzystania dodatkowo z dwóch blisko 
położonych parkingów: wjazd od strony alei Mickiewicza (położony wparku Jana III Sobieskiego przy szpitalu) oraz 
wjazd od strony Armii Krajowej położony między siłownią zewnętrzną a skateparkiem. Z tych miejsc możemy w kilka 
minut dojść pieszo (niebieską linią oznaczono trasę dojścia z miejsc parkingowych na teren basenu). 
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 Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.  Instruktor 
Pływania i Ratownik Wodny WOPR, sędzia Polskiego Związku Pływackiego. 
Wieloletni wychowawca dzieci i młodzieży na obozach sportowych. 
Prowadził zajęcia nauki pływania indywidualnie i w zakresie grup 
sportowych oraz lekcji gimnastyki korekcyjnej w wodzie. Inicjator 
grupowych zajęć oswajania niemowlaków. Członek Klubu „CZWÓRKA 
NAKŁO”. Czas wolny przeznaczał na żeglarstwo jeziorowe i morskie oraz 
turystykę rowerową. 
 
                                                                            Zmarł 9 lutego 2019 roku. 
 

                                                                        JACKU, CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI 
 


