
 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
Ogólnopolskich Zawodów Pływackich 

 

„III ŻAGAŃSKI PUCHAR SPRINTU  

– ŻAGAŃ 2021” 

 

8 maja 2021 r 

Aktualizacja 06.05.2021 r. 

 
Sponsor strategiczny: 

1. Burmistrz Miasta Żagań; 

2. Starosta Żagański; 

3. Basen „Arena” Żagań 

 

 

Sponsorzy: 

1. Usługi Transportowe- Sylwester Nawrocki; 

2. Prywatna Szkoła Nauki Pływania „ŻAGLICA”; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZATOR:  
Stowarzyszenie Pływackie „ŻAGAŃSKIEBOBERKI” ul. Sosnowa 6/10, 68-100 ŻAGAŃ, 

tel. 601 834 094, e-mail: zaganskieboberki@wp.pl; 

 

NACZELNIK ZAWODÓW: Barbara Lniak – tel. 601 834 094 

 
KIEROWNICTWO SPORTOWE: Lubuski Związek Pływacki 
 
CEL IMPREZY:  
 

1. Umożliwienie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w pływaniu; 
2. Zdobycie punktów polskiego i europejskiego rankingu pływackiego; 
3. Propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci 

i młodzieży;  
4. Zachęcenie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zawodach sportowych;  
5. Doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży;  
6. Sprawdzenie umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej.  
7. Przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży w celu wyłonienia talentów 

pływackich. 
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
 
08 maja 2021 r.,  
BASEN ARENA ŻAGAŃ, ul. Kochanowskiego 6, 68-100 ŻAGAŃ; 
 
DŁUGOŚĆ PŁYWALNI:25 m; 
ILOŚĆ TORÓW: 6; 
TEMP. WODY: 27,5°C; 
POMIAR CZASU: elektroniczny. 
 
UCZESTNICTWO: 
 

1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy: 
 

Blok I (08.05.2021r - sobota) 
 
− Kategoria A – rocznik 2013 i młodsi 
− Kategoria B – rocznik 2012  
− Kategoria C – rocznik 2011 
− Kategoria D – rocznik 2010 
 
Blok II (08.05.2021r - sobota) 
 
− Kategoria E – rocznik 2009  
− Kategoria F – rocznik 2008  
− Kategoria G – rocznik 2007 
− Kategoria H – rocznik 2006 
− Kategoria I – rocznik 2005 i starsi 
 
 

 
2. Zgłoszony zawodnik ma prawo startu we wszystkich pięciu konkurencjach. 

 



KOMISJA SĘDZIOWSKA: 
ustalona przez Kolegium Sędziów Lubuskiego Związku Pływackiego. 
 
PROGRAM ZAWODÓW: 
 
SESJA I 08.05.2021r. –Sobota 
9:00 - 09.45 – Rozgrzewka                                                       10.00 - 12.45 – Zawody 

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

1 50m mot ABCD 2 50m mot ABCD 
3 50 m grzb ABCD 4 50 m grzb ABCD 
5 50 m klas ABCD 6 50 m klas ABCD 
7 50 m dow ABCD 8 50 m dow ABCD 
9 100 zm ABCD 10 100 zm ABCD 

SESJA II 08.05.2021r.– Sobota 

13:15 - 14.00 – Rozgrzewka                                                     14.00 - 19.30 – Zawody 
DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

11 50m mot EFGHI 12 50m mot EFGHI 
13 50 m grzb EFGHI 14 50 m grzb EFGHI 
15 50 m klas EFGHI 16 50 m klas EFGHI 
17 50 m dow EFGHI 18 50 m dow EFGHI 
19 100 zm EFGHI 20 100 zm EFGHI 

 

ZASADY FINANSOWANIA: 

1. Koszty organizacji zawodów pokrywa Stowarzyszenie Pływackie „ŻAGAŃSKIE 
BOBERKI”; 

2. Kluby startują na koszt własny.  
3. Opłata startowa wynosi 40 zł od zawodnika startującego w zawodach.  

 
4. Opłatę startową należy wnosić w terminie do 5.05.2019r. z dopiskiem: 

„ŻAGAŃSKI PUCHAR SPRINTU 2021” – nazwa klubu i ilość zawodników na 
rachunek bankowy: 

Arena Żagań Spółka z o.o. 
68 – 100 Żagań, ul. Kochanowskiego 6 

 
23 1930 1044 2280 0254 1534 0001 

 
5. Kopię przelewu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej należy okazać przed 

rozpoczęciem rozgrzewki; 
6. W wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu 

naczelnikowi zawodów, dopuszcza się możliwości wnoszenia opłaty startowej 

w dniu zawodów. 

 

PRZEPISY TECHNICZNE: 

1. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami FINA i PZP, seriami na czas. 
2. W trakcie zawodów nie dopuszcza się do żadnych zmian w zgłoszeniu /np. 

dopisywanie zawodników, zmiana konkurencji, itp./. 
3. W sprawach nie objętym komunikatem decyduje naczelnik zawodów oraz sędzia 

główny. 
 

 



ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

4. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez klub sportowy; 

5. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie 

statusu AKTYWNY w systemie SEL (do dnia 08.05.2021 r.); 

6. Organizator ustala limit zawodników na 150 zawodników w sesji; 

7. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń; 

8. Zgłoszenie do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP 

przez osobę uprawnioną –administratora SEL w klubie; 

9. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 3 maja 2021r. do godz. 24.00. 
10. W zawodach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni w ww. terminie. 

11. W sprawie ewentualnych skreśleń kierownicy ekip są proszeni o kontakt 
z informatykiem zawodów (biuro@kskorner.pl) do 05.05.2021r. do godz. 
20.00.  
Po tej godzinie skreślenia nie będą możliwe, a kluby ponoszą koszty 
zgłoszenia. 
 

NAGRODY: 

1. Dyplomy dla sześciu najlepszych dziewcząt i chłopców w każdej kategorii 

wiekowej i konkurencji; 

2. Statuetki i dyplomy dla zwycięzców w łącznej klasyfikacji (suma czasów we 

wszystkich pięciu konkurencjach) w kategoriach ABCDEFGHI; 

3. Nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika zawodów. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. Zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności; 

2. Odprawa trenerów odbędzie się w trakcie rozgrzewki bloku I i II na terenie 

pływalni; 

3. Podczas trwania zawodów obowiązuje regulamin wewnętrzny pływalni BASEN 

ARENA ŻAGAŃ; 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i 

następstw nieszczęśliwych wypadków; 

5. Na teren pływalni w miejscu rozgrywania zawodów będą wpuszczani tylko 

zawodnicy i trenerzy; 

6. Przedstawiciel klubu musi złożyć w biurze zawodów w dniu zawodów: 

a) wypełnione oświadczenie przedstawiciela klubu oraz podpisane 

oświadczenia wszystkich zawodników/opiekunów prawnych niepełnoletnich 

zawodników biorących udział w zawodach – załączniki do pobrania ze 

strony www.polswim.pliwww.livetiming.pl; 

b) potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej dla zawodników zgłoszonych do 

udziału w zawodach; 

7. W całym obiekcie (poza rozgrzewką i startem w zawodach) obowiązuje 

posiadanie i noszenie maseczek higienicznych zakrywających nos i usta; 

8. Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników oraz za przestrzeganie obostrzeń 

przez zawodników odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip. 

9. Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z Covid-19 organizator zastrzega sobie 

możliwość zmiany terminu lub odwołania zawodów. 

10. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodników, niż przewidywany limit, 

organizator zastrzega możliwość przyspieszenia II sesji zawodów (informacja 

o tym ukaże się co najmniej dwa dni przed zawodami tj. do 6.05.2021 r.) 


