
 

 5 listopada 2022 

         
   



1. Cel zawodów:

Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży. Promocja pływania jako 
widowiska sportowego z wykorzystaniem muzyki na żywo i alternatywnego 
oświetlenia. 

Promocja miasta Gliwice  

2. Termin i miejsce zawodów:

5 listopada 2022

Kryta pływalnia Olimpijczyk Gliwice, ul. Oriona 120 mapa 

3. Strona zawodów: 
h"ps://www.facebook.com/gliwiceNIGHTswim/

4. Organizatorzy

Samorząd Miasta Gliwice

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach

Klub Pływacki „Sikret” Gliwice

5. Komisja Sędziowska

Komisję sędziowską powołuje Kolegium Sędziów Śląskiego Okręgowego 
Związku Pływackiego.

6. W zawodach mają prawo startu zawodnicy:

Zrzeszeni w klubach sportowych z licencją PZP.

Posiadający aktualne badania lekarskie, licencje zawodniczą i 
ubezpieczenie.

Za prawidłowe zgłoszenie zgodne z regulaminem odpowiadają kierownicy 
klubów. 

7. Przepisy techniczne:

Zawody zostaną rozegrane systemem eliminacji i finałów.

W eliminacjach zawodnicy zostają rozstawieni bez podziału na kategorie 
wiekowe.

Finały odbywają się z podziałem na mężczyzn i kobiety w następujących 
kategoriach wiekowych w konkurencjach indywidualnych:

https://www.google.pl/maps/dir/''/Olimpijczyk+Gliwice/@50.3279789,18.5791451,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47113011553107eb:0x68d59cf147d81ae6!2m2!1d18.6491847!2d50.3279999
https://www.facebook.com/gliwiceNIGHTswim/


A – 2012 i młodsi

B – 2011

C - 2010

D - 2009 - 2008

E - 2007 i starsi 

W konkurencjach sztafetowych rozgrywane będą wyścigi w następujących 
kategoriach :

F – 2010 i młodsi sztafeta mieszana (dowolna konfiguracja w ramach 
kategorii wiekowej) 

G – 2009 i starsi sztafeta mieszana (dowolna konfiguracja w ramach kategorii 
wiekowej) 

Organizator dopuszcza wyścigi trzech serii startowych w każdej z kategorii 
wiekowych F i G. Podstawą weryfikacji sztafet będzie czas zgłoszenia 
stanowiący składową wyników poszczególnych zawodników sztafety. 
Zgłoszenie sztafety tylko z pełnym składem osobowym aby była możliwość 
weryfikacji na rankingu europejskim. Dopuszcza się wyniki z basenu 25m i 
50m.  

8. Harmonogram startów:

Blok eliminacji 

  Rozgrzewka 8.00 – 8.25 (grupa A i grupa B) 
Rozgrzewka 8.25 – 8.50 (grupa C i grupa D) 

Starty 09.00

Kobiet Mężczyzn

50m stylem motylkowym – grupa B,C,D,E 50m stylem motylkowym – grupa B,C,D,E

50m stylem grzbietowym – grupa A,B,C,D,E 50m stylem grzbietowym – grupa A,B,C,D,E

50m stylem klasycznym – grupa A,B,C,D,E 50m stylem klasycznym – grupa A,B,C.D,E

50m stylem dowolnym – grupa A,B,C,D,E 50m stylem dowolnym – grupa A,B,C,D,E

100m stylem motylkowym – grupa D,E 100m stylem motylkowym – grupa D,E

100m stylem grzbietowym – grupa D,E 100m stylem grzbietowym – grupa D,E

100m stylem klasycznym – grupa D,E 100mstylem klasycznym – grupa D,E

100m stylem dowolnym – grupa C,D,E 100m stylem dowolnym – grupa C,D,E



9. Zgłoszenia do zawodów – proszę przeczytać uważnie !!!  
- Zgłoszenia na zawody może dokonać tylko i wyłącznie administrator 
klubowy SEL do dnia 1 listopada 2022 do godz. 23.59 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,

Ilość zgłoszeń jest ograniczona do 450 uczestników

Wycofania z zawodów bez ponoszenia kosztów opłaty startowej do dnia 

3 listopada 2022 do godz. 20.00 na adres mailowy: wisniowicz@gmail.com

10.Przepisy techniczne

Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 50m

Ilość torów – eliminacje 10, finały 8 (jeżeli pozwolą na to warunki oświetlenia 
niecki basenowej organizator zwiększy ilość torów na wyścigi finałowe do 
10)

Pomiar czasu elektroniczny

Wyniki live dostępne na stronie www.livetiming.pl

Zawody zostaną rozegrane systemem eliminacji i finałów.

Blok finałów  
(rozgrywany przy wykorzystaniu alternatywnego oświetlenia) 

Rozgrzewka 16.00 – 16.40  
Uroczyste otwarcie 16.50 

Starty 17.00 

Kobiet Mężczyzn

50m stylem motylkowym – grupa B,C, 50m stylem motylkowym – grupa B,C,

50m stylem grzbietowym – grupa A,B,C, 50m stylem grzbietowym – grupa A,B,C,

50m stylem klasycznym – grupa A,B,C, 50m stylem klasycznym – grupa A,B,C,

50m stylem dowolnym – grupa A,B,C,D,E 50m stylem dowolnym – grupa A,B,C,D,E

4 x 50m stylem dowolnym sztafeta mieszana - grupa F

4 x 50m stylem dowolnym sztafeta mieszana - grupa G

100m stylem motylkowym – grupa D,E 100m stylem motylkowym – grupa D,E

100m stylem grzbietowym – grupa D,E 100m stylem grzbietowym – grupa D,E

100m stylem klasycznym – grupa D,E 100mstylem klasycznym – grupa D,E

100m stylem dowolnym – grupa C,D,E 100m stylem dowolnym – grupa C,D,E

http://www.megatiming.com


Rozstawienia serii dokona organizator na podstawie nadesłanych czasów 
uzyskanych podczas 15 ostatnich miesięcy na basenie 25 / 50 metrowym.

11. Punktacja wyścigów finałowych:

Indywidualnie: 10 pkt – I m, 8 pkt – II m, 6 pkt - III m, 5 pkt  – IV m, 4 pkt  – V 
m, 3 pkt – VI m, 2 pkt – VII m , 1 pkt  – VIII m 

Sztafety:  25 pkt – I m, 23 pkt – II m, 22 pkt - III m, 21 pkt  – IV m, 20 pkt  – V 
m, 19 pkt – VI m, 18 pkt – VII m , 17 pkt  – VIII m … itd

12.Nagrody i dekoracje:

Dyplomy i medale dla 3 najlepszych zawodników w każdej konkurencji 
finałowej

W konkurencjach bez finałów dla najlepszych trzech zawodników i 
zawodniczek wręczane będą dyplomy.

Dekoracja najlepszych 3 zawodników każdego finału odbędzie się z 
opóźnieniem jednej konkurencji.

Statuetki i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników i zawodniczek w 
każdej kategorii wiekowej za 2 najlepsze starty w wyścigach finałowych wg. 
punktów FINA.

Pamiątkowe puchary dla trzech najlepszych klubów za punktację wyścigów 
finałowych. W klasyfikacji  klubowej punktują wszystkie drużyny sztafetowe.

Każdy uczestnik bloku finałowego otrzyma pamiątkowy dyplom.

W czasie trwania bloku eliminacyjnego będą nagradzane losowo wybrane 
przez uczestników wyścigi i miejsca. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia ilości nagród w miarę 
pozyskiwania nowych sponsorów

13.Zasady finansowania

Koszty organizacji pokrywają organizatorzy

Koszty uczestnictwa pokrywają kluby

Zawodnik ma prawo startu max. w 4 konkurencjach

Opłata startowa – 90 zł od każdego zgłoszonego zawodnika bez względu na 
ilość startów

Obligatoryjna opłata za listę startową 20zł od każdego zgłoszonego klubu

Płatność tylko przelewem na rachunek bankowy: Klub Pływacki „Sikret” 
Gliwice ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, nr konta: 53 1750 0012 0000 0000 
3866 8102 (BNP Paribas)  tytułem „Night&Lights” z nazwą klubu do dnia 28 
października 2022r.  



W przypadku płatności za większą ilość zawodników proszę podać nazwiska 
uczestników przelewie.

14.Rachunki za wpłaty

Kluby zainteresowane otrzymaniem rachunku prosimy o podanie emailem 
danych do wystawienia rachunku do dnia 2 listopada 2022 na adres mailowy 
pigmus@o2.pl – Michał Matuszewski

15.Opieka podczas zawodów

Ze względów bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy podczas zawodów 
przebywają na widowni. Zawodnicy będą schodzić na starty z widowni i po 
zakończonym wyścigu będą na nią wracać.  
W związku z tym prosimy trenerów aby zabezpieczyć dodatkową osobę do 
opieki nad zawodnikami. 

16.Catering podczas zawodów 
– informacje dotyczące cateringu i obiadów podane będą osobnym 
komunikatem.

17.Postanowienia końcowe  
W przypadku ponownego ogłoszenia na terenie kraju stanu epidemii, 
podczas rozgrywania zawodów będą obowiązywały aktualne na dzień 
rozgrywania zawodów procedury Polskiego Związku Pływackiego związane z 
bezpieczeństwa w związku z COVID – 19  

Szczegółowe informacje dotyczące procedur epidemicznych podane będą 
osobnym komunikatem jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Na zawodach obowiązują przepisy PZP i FINA.

W sprawach nie objętych regulaminem i komunikatem organizacyjnym 
decyduje naczelnik zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również 
szkody i wypadki.

Podczas imprezy wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje regulamin 
obiektu.

18.Kontakt do organizatora:

Sprawy organizacyjne  Mirosław Witkowski 

Tel. 534 300 043

e-mail sikretplywanie@gmail.com

Listy startowe, wyniki Wojciech Wiśniowicz

Tel. 500 193 225

e-mail wisniowicz@gmail.com

mailto:pigmus@o2.pl
mailto:wm-sport@wp.pl
mailto:wisniowicz@gmail.com


Wpłaty, faktury Michał Matuszewski

Tel. 605 640 701

e-mail pigmus@o2.pl  

19.Sprawy różne   
* W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO) zawodnicy i trenerzy biorący udział w zawodach Gliwice 
NIGHT&LIGHTS SWIM 2021 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  
* Uczestnictwo w imprezie sportowej zarówno czynne jak i bierne jest 
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Na Zawody Zapraszają:
 

mailto:pigmus@o2.pl

