
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXV OGÓLNOPOLSKIEJ 
OLIMPIADY MŁODZIEŻY W PŁYWANIU 
Zielona Góra - Drzonków 18 – 21.07.2019 r. 

1. Termin i miejsce zawodów:  

• 18 – 21.07.2019 – pływalnia olimpijska Wojewódzkiego Ośrodka Sportu                         

i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Zielonej Górze - Drzonkowie ul. 

Olimpijska 20. Długość pływalni – 50m, ilość torów – 10 (zawody będą 

rozgrywane na 8 torach), temperatura wody – 27 st. C. Pomiar czasu – 

elektroniczny. 

  

2. Zasady uczestnictwa:  

• w zawodach maja prawo startu zawodnicy 17-18 letni (urodzeni w latach 

2001-2002)  jako jedna kategoria wiekowa.  

 

3. Program zawodów:  

18.07.2019 

17:00 

I BLOK ZAWODÓW 
1. 1.500 m st. dowolnym K 
2. 800 m st. dowolnym M 
3. 4 x 100 m st. zmiennym MIX 

podczas trwania finałów ceremonie dekoracji XXV OOM 
Lubuskie 2019 

19.07.2019 

10:00 

II BLOK ZAWODÓW eliminacje 
4. 50 m st. dowolnym K/M 
5. 50 m st. klasycznym K/M 
6. 100 m st. motylkowym K/M 
7. 200 m st. dowolnym K/M 
8. 200 m st. grzbietowym K/M 
9. 400 m st. zmiennym K/M 

 
19.07.2019  

 
 

16.45 – uroczyste otwarcie XXV OOM w pływaniu 
 
 



17:00 III BLOK ZAWODÓW finały  
4. 50 m st. dowolnym K/M 
5. 50 m st. klasycznym K/M 
6. 100 m st. motylkowym K/M 
7. 200 m st. dowolnym K/M 
8. 200 m st. grzbietowym K/M 
9. 400 m st. zmiennym K/M 
10. 4 x 200 m st. dowolnym K/M 

podczas trwania finałów ceremonie dekoracji XXV OOM 
Lubuskie 2019 

20.07.2019 

10:00 

IV BLOK eliminacje 
11. 50 m st. motylkowym K/M 
12. 50 m st. grzbietowym K/M 
13. 400 m st. dowolnym K/M 
14. 100 m st. klasycznym K/M 
15. 200 m st. zmiennym K/M 

 
20.07.2019 

17:00 

V BLOK finały 
11. 50 m st. motylkowym K/M 
12. 50 m st. grzbietowym K/M 
13. 400 m st. dowolnym K/M 
14. 100 m st. klasycznym K/M 
15. 200 m st. zmiennym K/M 
16. 4 x 100 m st. dowolnym K/M  

podczas trwania finałów ceremonie dekoracji XXV OOM 
Lubuskie 2019 

21.07.2019 

09:30 

VI BLOK eliminacje 
17. 200 m st. motylkowym K/M 
18. 100 m st. dowolnym K/M 
19. 100 m st. grzbietowym K/M 
20. 200 m st. klasycznym K/M 
21. 800 m st. dowolnym K (wolniejsze serie) 
22. 1500 m st. dowolnym M (wolniejsze serie) 

21.07.2019 

16:00 

VII BLOK finały 
17. 200 m st. motylkowym K/M 
18. 100 m st. dowolnym K/M 
19. 100 m st. grzbietowym K/M 
20. 200 m st. klasycznym K/M 
21. 800 m st. dowolnym K  (najsilniejsza seria) 
22. 1500 m st. dowolnym M (najsilniejsza seria) 
23. 4 x 100 m st. zmiennym K/M 

podczas trwania finałów ceremonie dekoracji XXV OOM 
Lubuskie 2019 

 18:30 uroczyste zamknięcie XXV OOM Lubuskie 2019 w pływaniu 
 

 

4. Przepisy techniczne:  

1. Zawody przeprowadzane są systemem eliminacji i finałów. Konkurencje 800  

i 1500 stylem dowolnym oraz wyścigi sztafetowe rozgrywane są seriami na  

czas. Najsilniejsze serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane  

będą w bloku finałowym po południu.  

Rozstawienia serii do poszczególnych serii konkurencji indywidualnych 

dokonane  zostanie  na podstawie najlepszych czasów uzyskanych na pływalni 

50-metrowej, osiągniętych nie wcześniej niż 15 miesięcy od pierwszego dnia 

zawodów – na podstawie rankingu europejskiego. Rozstawienie zespołów 

sztafetowych dokona organizator na podstawie wyników sztafet klubowych 

podczas zawodów OOM w poprzednim roku. 



2. We wszystkich konkurencjach przeprowadzonych systemem eliminacji  

i finałów są rozgrywane finały „A” i „B”.  

3. Zawodnicy z czasami 9 i 10 stanowią rezerwę dla finału "A". Zawodnicy  

z czasami 17 i 18 stanowią rezerwę dla finału "B.  

Wycofanie z finału A lub B może być dokonane najpóźniej do 30 min. po  

zakończeniu danej konkurencji.  

4. Zawodnicy maja prawo startu w dowolnej ilości konkurencji  

5. Każdy zawodnik winien posiadać licencję Polskiego Związku Pływackiego  

oraz aktualne badania lekarskie, poświadczone w książeczce/karcie zdrowia 

(ważne 6 miesięcy). 

Dodatkowo każdy uczestnik winien legitymować się dowodem tożsamości ze 

zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL 

oraz umieć określić przynależność do Wojewódzkiego Oddziału NFZ (informacje 

niezbędne w przypadku udzielania pomocy ambulatoryjnej lub przyjęcia do 

szpitala).  

6.Zawodnicy, trenerzy i opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez 

macierzyste stowarzyszenia sportowe lub indywidualnie polisą od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

 

5. Uczestnictwo.  

 

Prawo startu w zawodach na koszt organizatora ma 80 zawodniczek 

i 100 zawodników znajdujących się na liście, którą opublikował Polski Związek 

Pływacki. W XXV OOM w pływaniu mogą także (na koszt własny) startować 

zawodniczki i zawodnicy spoza listy, po uzgodnieniu z Wydziałem Szkolenia 

Polskiego Związku Pływackiego.  

 

6. Zgłoszenia  

Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie Wojewódzkie 

Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe (w porozumieniu z okręgowymi 

związkami pływackimi) tylko na drukach, które są do pobrania ze strony 

internetowej XXV OOM www.oom2019.zgora.pl. 

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich należy 

przesłać pocztą elektroniczną do dnia 8 lipca 2019 r. na adres 

zgloszenia@lfs.zgora.pl oraz na adres elektroniczny bezpośredniego 

organizatora: Towarzystwo Pływackie w Zielonej Górze biuro@kskorner.pl   

Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe zobowiązane są 

także do przesłania wersji papierowej zgłoszenia na adres głównego 

organizatora – biura Lubuskiej Federacji Sportu 66-004 Zielona Góra – 

Drzonków ul. Olimpijska 20. 



Wersję papierową listy meldunkowej (druga zakładka druku zgłoszenia) należy 

przedstawić podczas akredytacji, pamiętając o zebraniu wszystkich podpisów. 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, warunkiem przyjęcia i 

akredytacji reprezentacji wojewódzkich jest złożenie przez wszystkich 

uczestników (zawodników, trenerów, osób towarzyszących) oświadczenia o 

wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Należy 

pamiętać, iż powyższe oświadczenie dotyczące zawodników niepełnoletnich 

winien podpisać opiekun prawny (rodzic lub inna osoba ustanowiona przez 

sąd). 

Zgłoszenia do konkurencji należy dokonać wyłącznie za pośrednictwem 

systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – Administratora Klubu. Zgłoszeń 

należy dokonać do dnia 11 lipca 2019 r. godz. 23.59.  

Warunkiem przyjęcia przez system SEL jest posiadanie statusu AKTYWNY. 

 

7. Zakwaterowanie i wyżywienie  

 

Zamówieniem na zakwaterowanie i wyżywienie (na koszt organizatora) jest 

zgłoszenie ekipy wojewódzkiej na obowiązujących drukach.  

Limity osób towarzyszących (trenerzy, kierownicy, lekarze, fizykoterapeuci, 

opiekunowie itd.) w układzie wojewódzkim, określa poniższa tabelka. 

 

Liczba zawodników Liczba osób towarzyszących 

1-5 1 

6-10 2 

11-16 3 

17-25 4 

26-32 5 

33-40 6 

41-50 7 

 

 

 

 

8. Nagrody :  

 

Zawodnicy w poszczególnych konkurencjach za zajęcie miejsca od 1 do 3 

otrzymają medale i dyplomy, a za miejsca od 4 do 8 dyplomy.  

W łącznej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej za zajęcie miejsca od 1 do 3 – 

puchary.  

 



9. Zasady finansowania:  

 

Organizator podczas finałów XXV OOM zabezpiecza zgodnie z programem 

dyscypliny:  

zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w ilościach regulaminowych, koszty 

organizacji zawodów, nagrody regulaminowe oraz upominki w ilościach 

regulaminowych.  

Opłaty startowej i opłaty za komunikaty na zawodach OOM nie pobiera się. 

 

 

10. Postanowienia końcowe:  

 

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.  

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP, który jest 

jednocześnie przewodniczącym komisji odwoławczej.  

Organizator zapewnia pływalnię do treningu w dniu 18.07.2019 w godzinach 

12.00 – 16.00.  

Rozgrzewka 1 godzinę przed rozpoczęciem eliminacji lub finałów. 

 

Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 18.07.2019 r. o godz. 15:00  

Budynek Transgranicznej Akademii Sportu, WOSiR Drzonków ul. Olimpijska 

20. 

 

Akredytacja ekip w dniu 18 lipca 2019 r. WOSiR Drzonków ul. Olimpijska 20 

Biuro Obsługi Klienta. 

 

Do zobaczenia w Drzonkowie !!! 

 

Serdecznie zapraszamy !!! 
 


