
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie 

 ul. Korfantego 17     44 – 310 RADLIN  

 

 

 



 

1.Organizatorzy  

Śląski Okręgowy Związek Pływacki w Katowicach 

KS Górnik Radlin  

MOSiR Radlin  

 

2.Miejsce i termin zawodów 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie 

 ul. Korfantego 17 44 – 310 RADLIN 

Termin 14-15.06.2021r.  

Blok I 14.06.2021r. Poniedziałek  

Blok II 14.06.2021r. Poniedziałek  

Blok III15.06.2021r.  Wtorek  
 

3.Uczestnictwo 

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 2008 

Zawodnicy muszą być zgłoszeni przez klub zrzeszony w SLOZP. 

Zawodnicy muszą posiadać status „aktywny” w  Systemie SEL 

 

4.Nagrody  

Medale i dyplomy za miejsca I –III w każdej konkurencji. 

Puchar dla najlepszego zawodnika i zawodniczki za 2 najlepsze starty wg. Punktacji FINA w 

przypadku takiej samej ilości punktów o pierwszym miejscu decyduje najbardziej 

wartościowy wynik a w dalszej kolejności ilość zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd. 

 

5.Program zawodów 

 
BLOK 1 – PONIEDZIAŁEK 14.06.2021                                                                     Rozgrzewka 9:00, Zawody 10:00 

1 50 m st. Motylkowym 2 50 m st. Motylkowym 

3 200 m st. Dowolnym 4 200 m st. Dowolnym 

5 200 m st. Grzbietowym 6 200 m st. Grzbietowym 

7 100 m st. Zmiennym 8 100 m st. Zmiennym 

9 4 x 100 m st. Dowolnym 10 4 x 100 m st. Dowolnym 
BLOK 2  – PONIEDZIAŁEK 14.06.2021                                                                    Rozgrzewka 14:00, Zawody 15:00 

11 400 m st. Dowolnym 12 400 m st. Dowolnym 

13 100 m st. Motylkowym 14 100 m st. Motylkowym 

15 100 m st. Klasycznym 16 100 m st. Klasycznym 

17 200 m st. Zmiennym 18 200 m st. Zmiennym 

19 4 x 100 m st. Zmiennym 20 4 x 100 m st. Zmiennym 
BLOK 3  – WTOREK 15.06.2021                                                                           Rozgrzewka 9:00, Zawody 10:00 

21 100 m st. Dowolnym 22 100 m st. Dowolnym 

23 100 m st. Grzbietowym 24 100 m st. Grzbietowym 

25 200 m st. Klasycznym 26 200 m st. Klasycznym 

27 800 m st. Dowolnym 28 800 m st. Dowolnym 
 

 
 

 



 

6.Zgłoszenie do zawodów 

Obowiązuje zgłoszenie z strony PZP - SEL  

 Zgłoszenia na zawody może dokonać tylko i wyłącznie administrator klubowy SEL do 

10.06.2021 do godz. 22.00 po tej godzinie strona zawodów w SEL przestaje być 

aktywna i zgłoszenia nie będą możliwe.  

 Zgłoszeni na zawody mogą być jedynie zawodnicy posiadający status „aktywny” w 

systemie SEL tzn. posiadający aktualne badania lekarskie, opłaconą licencje PZP na 

klub i zawodnika,  

 Zgłoszenia sztafet  

1. Sztafeta zgłoszona przez system SEL  

2.  Nazwiska zawodników muszą być przesłane na adres W.Szulc1@interia.pl do dnia 

11.06.2021 do godziny 22:00 a końcowy czas sztafety będzie sumą czasów pobranych 

z swimrankings (w przypadku braku nawet jednego czasu sztafeta startuje NT)  

 

Lista startowa zostanie umieszczona na stronie:  www.livetiming.pl  

w dniu 13.05.2021r. po godz. 10.00 

Wyniki będą publikowane na bieżąco w Internecie na stronie  www.livetiming.pl 

 

Skreślenia zawodników można dokonywać do 

dnia12.06.2021r. ( Sobota) do godziny 8:00 
 

7.Przepisy techniczne 

Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m. 

Zawody są rozgrywane seriami na czas. 

Pomiar czasu automatyczny. 

Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie rankingu europejskiego z ostatnich 15 miesięcy. 

Zawodnik ma prawo startu w czterech konkurencjach indywidualnych i w dwóch sztafetach 

ale nie więcej niż dwie konkurencje indywidualne w bloku. 

Konkurencja 800m stylem dowolnym zostanie rozstawiona z 400m stylem dowolnym. 

Starty PK nie są dozwolone 

 

TOR 1  JEST TOREM JEDNOKIERUNKOWYM PRZEZNACZONYM NA SKOKI 

STARTOWE DO WODY. SKOKI DO WODY W INNYCH MIEJSCACH SĄ 

NIEDOPUSZCZALNE POD GROŻBĄ WYKLUCZENIA Z ZAWODÓW!!! 

8. Zasady finansowania 
 Opłata za komplet komunikatów: 20 zł  Płatność za komunikat gotówką w biurze 

zawodów. 

 Opłata startowa za osobo start: 10 zł  

 Opłata startowa za każdy zgłoszony zespół sztafetowy: 10 zł  

 Koszty organizacyjne ponosi organizator zawodów.  

 Opłata startowa za zawodnika płatna wyłącznie przelewem na konto  

Śląskiego Okręgowego Związku Pływackiego Bank  

PEKAO S.A. O/Mysłowice 44 1240 4315 1111 0000 5302 6763  

w tytule prosimy o podanie: Dokładnej nazwy imprezy, nazwy klubu oraz ilości 

zawodników oraz sztafet za które dokonywana jest opłata.  

 Wpłaty na konto kluby mają dokonać do 12.06.2021  

 Po zaksięgowaniu się wpłat faktury zostaną wystawione i wysłane na klubowe adresy 

e-mail. Brak opłaty skutkować będzie skreśleniem z listy startowej.  
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9. Sprawy Różne  

1. W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

zawodnicy i trenerzy biorący udział w zawodach organizowanych przez Śląski Okręgowy 

Związek Pływacki wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do 

przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz poprzez udział 

czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i 

udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach   

2. Uczestnictwo w imprezie sportowej zarówno czynne jak i bierne jest jednoznaczne z 

akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

10.Zaświadczenie o stanie zdrowia 

W zgłoszeniu, zgłaszający klub (szkoła) zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów uczestnicy 

posiadają ważne badania lekarskie (karty zdrowia sportowca), które trenerzy lub opiekunowie 

ekip mają ze sobą na imprezie ( do kontroli kart zdrowia sportowca zobligowany jest 

naczelnik zawodów i sędzia główny imprezy) oraz stosowne ubezpieczenie 

11.Catering 

 Rezerwacja Obiadów w cenie 20 złotych za posiłek do dnia 11 czerwca2020r (Piątek) 

do godziny 12:00. Prosimy o terminowe zgłoszenie u Pani Natalii Puły pod nr tel. 693 

288 620 oraz na adres npula@needforswim.pl  

Menu: Ziemniaki, pierś z kurczaka, surówka, napój / kompot przygotowane w 

jednorazowych opakowaniach cateringowych 

Dane do Przelewu 

PIOVIT Piotr Lepszy ul. Sądowa 11, 44-240 Żory NIP: 6331458807 

REGON: 

363747580 

PKO BP. KONTO: 30 1020 2472 0000 6402 0501 9411 

 

 Bistro & Pizza ALFREDO Rezerwacja za posiłek do dnia 10czerwca2020r (Piątek) do 

godziny 12:00pod nr tel.511 020957www.pizza-alfredo.pl 

12.Kontakt z organizatorem 

Zgłoszenia , lista startowa , wyniki  

Szulc Wojciech kom. 793252566 
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