
                                                                               

                                                                                                                   

VI Otwarte Mistrzostwa Staszowa 

Ogólnopolskie Zawody Pływackie 

Staszów  25 września 2021r 

1. Miejsce zawodów: Pływalnia PCS Staszów, ul. Oględowska 6.  
 pływalnia: 25m, ilość torów: 6, temp. wody: 27°C, pomiar czasu: półautomat,  

 

2. Termin zawodów: 25 września 2021r. (sobota) 

3. Organizator zawodów:  
 Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja,  

 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie.  

 

4. Patronat honorowy:  Starosta Staszowski  
 

5. Wsparcie finansowe: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - ze środków 

rozwoju Kultury Fizycznej. 
 

6. Kierownik zawodów:   Łukasz Łygan - tel. +48/601-054-866 

7. Zasady uczestnictwa:  
 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy 18-lat i młodsi (w momencie udziału w zawodach 

uczestnik nie może mieć skończone 18 lat)  zgłoszeni przez kluby zrzeszone w Polskim  

Związku Pływackim, posiadający licencje PZP oraz status AKTYWNY w Systemie Ewidencji 

Licencji PZP. 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z Wytycznymi PZP do organizacji okręgowych zawodów 

pływackich, oraz aktualnie obowiązującą Procedurą Bezpieczeństwa w związku z Covid-19 

podczas zawodów w pływaniu. 

 Zawodnicy  7 lat i młodsi mają prawo startu w dwóch konkurencjach , 8-lat i starsi w trzech 

konkurencjach plus sztafeta w każdym bloku.  

 każdy klub może wystawić max po 2 sztafety w I i II bloku.  

 

8. Program zawodów:  
Blok I – 25.09.2021 - rozgrzewka godz. 9:00 dziewczyny, godz. 9:30 chłopcy  

 zawody start godz. 10:00 

Dz./Chł. 7 lat i młodsi 8 lat 9 lat 10 lat 

25 dowolnym x x   

25 klasycznym  x   

25 grzbietowym x x   

25 motylkowym  x   

50 dowolnym   x x 

50 grzbietowym   x x 

50 klasycznym   x x 

50 motylkowym   x x 

100 zmiennym   x x 

4 x 50 zmiennym x 



                                                                               

                                                                                                                   

 

 

Blok II – 25.09.2021 - rozgrzewka po ukończeniu I bloku 
zawody start ok. godz. 13:00 

K/M 11 lat 12 lat 13 – 14 lat 15 – 18 lat 

100 grzbietowym x x x x 

200 dowolnym x x x x 

100 motylkowym x x x x 

100 klasycznym x x x x 

200 grzbietowym x x x x 

100 dowolnym x x x x 

4 x 50 zmiennym x 

Roczniki 2014 i młodsi Starty z wody (możliwość dwóch startów)  

2013 i starsi możliwość startów w trzech konkurencjach plus sztafeta (odnosi się do dwóch bloków). 

9. Zgłoszenia do zawodów:  
 zgłoszenia do dnia 21 września 2021r  wyłącznie poprzez system SEL PZP. 

 Osoba zgłaszająca może zgłosić tylko zawodników, których rodzic/opiekun prawny wyraził 

na piśmie zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z RODO w szczególności publikowanie 

wyników, fotorelację podczas zawodów i publikowanie ich na stronach www i innych 

mediach w celach promocyjnych VI Mistrzostw Staszowa oraz działalności Stowarzyszenia 

„Centrum” i Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 
Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  

 Ograniczona liczba miejsc. Każdy klub może zgłosić max 25 zawodników na blok.                       

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.   

 Organizator zastrzega sobie prawo pierwszeństwa do wystawienia zawodników. 

 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia DD/MM/RRRR, 

nazwę klubu lub szkółki pływackiej, dystans i konkurencje wraz z najlepszym życiowym 

wynikiem.  

Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będą możliwe żadne zmiany za wyjątkiem 

wykreśleń.  

 Skreślenia możliwe do czwartku 23 września 2021r.  
Wykreślenia należy zgłosić na adres l.pustula@vp.pl 

10. Regulamin zawodów:  
 podczas zawodów obowiązują regulacje FINA i PZP dotyczące strojów zawodników,  

 zawody przeprowadzane są seriami na czas,  

 dekoracje odbywać się będą z poślizgiem jednej konkurencji.  

 

11. Regulamin rozgrzewki:  
 tor 6 jest torem przeznaczonym na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są 

niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.  

 

12. Nagrody:  
 dla zawodników 11-lat i starszych medale za miejsca I –III i dyplomy za miejsca 1-6 w każdej 

konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej,  

 dla zawodników 10-lat i młodszych medale za miejsca I-III i dyplomy za miejsca 1-6 w każdej 

konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej.  

 statuetki dla najlepszego zawodnika oraz zawodniczki I-go bloku oraz II bloku za dwa 

najlepsze starty w punktacji FINA 

mailto:l.pustula@vp.pl


                                                                               

                                                                                                                   

 Puchary dla 3 najlepszych klubów (oddzielnie I blok i II blok). W klasyfikacji generalnej 

uwzględnione zostaną punkty za starty indywidualne  i punkty zdobyte przez sztafety 

rozgrywane w kategoriach kobiet i mężczyzn.  

 Punktacja indywidualna 1m. - 13 pkt. , 2m.- 11 pkt …...12m.- 1pkt, punktacja sztafet: 1m. - 26 

pkt, 2m... – 22, 12m. – 2 pkt.  

 Dyplomy dla 3 najlepszych ekip sztafetowych i puchar dla najlepszej drużyny.  

W trakcie zawodów odbędzie się losowanie nagród rzeczowych. WARUNKIEM 

ODEBRANIA NAGRÓD JEST WSTAWIENNICTWO OSOBISTE! 

 Prosimy o podanie na adres organizatora: centrumstowarzyszenie@gmail.com: imię i 

nazwisko jednego trenera klubowego odpowiedzialnego za zgłoszoną grupę. 

13. Zasady finansowania:  
 Koszty organizacyjne pokrywa organizator,  

 zadanie dofinansowane ze środków rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
 Zawodnicy biorą udział w zawodach bez opłaty startowej.  

14. Potwierdzenia zgłoszeń:  
 informacje o zawodach, a także wyniki będą dostępne na stronie: www.swimtiming.pl 

(zakładka zawody),  

 wyniki LIVE na stronach www.swimtiming.pl  i  www.livetiming.pl .  

 Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będą możliwe żadne zmiany za 

wyjątkiem wykreśleń.  

15. Postanowienia końcowe:  
 ZAWODY ROZEGRANE ZOSTANĄ Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI - do 50% 

dostępnych miejsc na widowni, obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja i 

zachowanie dystansu społecznego! 

 Ze względu na wytyczne Ministerstwa Zdrowia organizator ogranicza limit przyjętych 

zgłoszeń zawodników do 150 startujących w jednym bloku zawodów. Przed wejściem na 

szatnię i płytę pływalni obowiązują maseczki, na terenie obiektu obowiązuje zachowanie 

dystansu 1,5 metra. 

 Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników w trakcie zawodów, za przestrzeganie obostrzeń 

przez zawodników odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip.  

 Kierownicy ekip zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich zawodników.  

 Na terenie przylegającym do niecki basenowej 25 metrowej mogą przebywać tylko zawodnicy 

startujący w danym bloku oraz ich trenerzy (zakaz przebywania na niecce basenowej 

rodziców pod groźbą wykluczenia zawodnika).  

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje kierownik zawodów (sprawy 

organizacyjne), bądź sędzia główny (sprawy sportowe i dotyczące startów zawodników).  

http://www.swimtiming.pl/
http://www.livetiming.pl/

