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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZIC 

9 kwietnia 2022 

 
 

 
 

 
1. ORGANIZATOR 

 Klub Sportowy „Rekin” w Świebodzicach, www.klubrekin.pl   

 
 

2. WSPÓŁORGANIZATOR 
 OSiR Świebodzice Spółka z o.o. www.osirswiebodzice.hb.pl   
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzicach www.pzspg.swiebodzice.szkolnastrona.pl  

 
 

3. PATRONAT 
 Starostwo Powiatowe Świdnica  

 Urząd Miasta Świebodzice 

 
 
4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 9 kwietnia 2022 
 Wodne Centrum Rekreacji, ul. Mieszka Starego 8, 58-160 Świebodzice 

 
 
5. INFORMACJE TECHNICZNE 

 Długość pływalni: 25m (6 torów) 
 Temperatura wody: +27 ° C  

 Temperatura powietrza: +29° C,  
 Głębokość stała niecki sportowej: 205 cm  

 Pomiar czasu: automatyczny  
 
 

 
 

http://www.klubrekin.pl/
http://www.osirswiebodzice.hb.pl/
http://www.pzspg.swiebodzice.szkolnastrona.pl/


 
 

 
 
6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

    W zawodach prawo startu mają zawodnicy:  

 Zgłoszeni przez klub posiadający licencję PZP oraz status „aktywny” w SEL. 

 Do zawodów zostanie przyjętych max. 350 startujących zawodników  

+50 zawodników gospodarzy. Po przekroczeniu tej liczby zawodników kluby nie 
będą przyjmowane do startu w zawodach. Organizator poinformuje o ewentualnym 

niedopuszczeniu drużyny do zawodów. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.  

 W ramach zawodów zostanie rozegrany Super Puchar Sprintu w kategorii OPEN 

na dystansie 100m stylem dowolnym w kategorii kobiet i mężczyzn.  
Minima uprawniające do startu: kobiet 1:10/ mężczyzn 1:08 

 W ramach zawodów zostaną na koniec rozegrane wyścigi sztafetowe 4x50m stylem 

dowolnym MIX w składzie (2 kobiety i 2 mężczyzn) w dwóch kategoriach 
wiekowych: Dzieci oraz OPEN. 

 
 

W zawodach prawo startu mają zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych: 

 

A B C D E F G 

2006  

i starsi 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 

7. PROGRAM ZAWODÓW: 

Przyjazd drużyn 8:00 – 8:10 

Rozgrzewka dla zawodników 2010 i młodsi 8:10 – 8:30  (20minut) 

Rozgrzewka dla zawodników 2009 i starsi  8:30 – 9:15  (45minut) 

Odprawa trenerów 8:30 

Uroczyste otwarcie zawodów 9:20 – 9:30  

Rozpoczęcie rywalizacji  9:30 

 

Nr Dystans Styl Kategoria 

1/2 50m Motylkowym A,B,C,D,E,F,G K/M 

3/4 50m Grzbietowym A,B,C,D,E,F,G K/M 

5/6 50m Klasycznym A,B,C,D,E,F,G K/M 

7/8 50m Dowolnym A,B,C,D,E,F,G K/M 

9/10 100m Motylkowym A,B,C,D K/M 

11/12 100m Grzbietowym A,B,C,D K/M 

13/14 100m Klasycznym A,B,C,D K/M 

15/16 100m Dowolnym Super Puchar OPEN K/M 

17 4x50m Dowolnym Dzieci (E,F,G) MIX 

18 4x50m Dowolnym OPEN (A,B,C,D) MIX 

DEKORACJE ODBĘDĄ SIĘ NA HALI SPORTOWEJ PRZYLEGŁEJ DO PŁYWALNI  

Po zakończeniu konkurencji nr 18, zawodnicy proszeni są o przejście  

na halę sportową i zajęcie wyznaczonych miejsc na trybunach. 
 

 

 



 
 

 

8. PRZEPISY TECHNICZNE 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

 Rozstawienie serii nastąpi na podstawie czasów z aktualnego rankingu.  

W przypadku podania błędnych danych zawodnika, niepozwalających  

go zidentyfikować w Rankingu Europejskim zostanie on rozstawiony z NT. 

 Konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas, od najwolniejszej  

do najszybszej. 

 Zawodnik ma prawo startu w 3-ch konkurencjach indywidualnych i raz w sztafecie. 

 Nie zezwala się na starty poza konkurencją (PK). 

 Wyniki z podziałem na kategorie wiekowe zostaną ogłoszone pod koniec zawodów. 

Dekoracja zostanie przeprowadzona na hali sportowej, przyległej do basenu. 

Do dekoracji należy przystąpić w strojach reprezentacyjnych. 

 

9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

 Termin zgłoszeń upływa 4.04.2022 o godzinie 20:00.  

 Zgłoszenia zawodników należy dokonywać w systemie SEL. Warunkiem przyjęcia 

przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY.  

 Potwierdzenia zgłoszeń będą dostępne na www.swimart.pl  

 Skreślenia do dnia 7.04.2022 do godz. 20.00 (wyłącznie mailem na adres 

zawody@swimart.pl ) po tym terminie opłaty będą pobierane zgodnie ze 

zgłoszeniem.  

 Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników oraz w trakcie zawodów nie 

dopuszcza się żadnych zmian w zgłoszeniu. 

 Kontakt: 

 

Zgłoszenia i korekty Artur Żak - zawody@swimart.pl 

Naczelnik zawodów Krzysztof Winiarczyk 606-626-274 kwiniarczyk82@gmail.com 

 

 

10. ZASADY FINANSOWANIA  

 Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 

 Opłata startowa: 60 zł od zgłoszonego zawodnika ( bez względu na ilość 

zgłoszonych startów ), 40 zł od zgłoszonej sztafety – płatność przelewem do dnia 

8.04.2020 na konto nr 82 1500 1764 1217 6006 2021 0000 w Santander Bank 

SA lub gotówką w biurze zawodów na pływalni. W tytule przelewu proszę podać 

nazwę klubu oraz ilość zawodników.  

 Biuro zawodów znajduje się na hali sportowej przyległej do pływalni Wodnego 

Centrum Rekreacji w Świebodzicach i czynne będzie w trakcie trwania zawodów. 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Samochody i autokary prosimy parkować 

na parkingu Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach. 

 Papierowe listy startowe nie będą dostępne. Bezpłatną listę startową  

w formacie *pdf będzie można pobrać ze strony www.livetiming.pl oraz 

www.swimart.pl  

 

 

 

mailto:zawody@swimart.pl
mailto:kwiniarczyk82@gmail.com
http://www.livetiming.pl/
http://www.swimart.pl/


 
 

 

11. NAGRODY:  

 Za miejsca 1-3 w każdej konkurencji indywidualnej: medale i dyplomy. 

 Dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej 

(suma punktów FINA za 2 najlepsze starty) przewidziano atrakcyjne nagrody 

rzeczowe. W przypadku jednakowej sumy punktów o kolejności decyduje wyższy 

wynik jednej z dwóch konkurencji.   

 Zwycięzcy Super Pucharu Sprintu na dystansie 100m stylem dowolnym  

w kategorii kobiet i mężczyzn, otrzymają puchar oraz nagrodę finansową 

(1 miejsce-400zł, 2 miejsce-300zł, 3 miejsce-200zł) 

Dodatkowa nagroda finansowa za pobicie rekordu zawodów na dystansie 100m 

stylem dowolnym w wysokości 1600 zł. 

 Za miejsca 1-3 w konkurencjach sztafetowych: medale i dyplomy.  

 Najlepsza sztafeta otrzyma nagrodę niespodziankę, a trener najlepszej sztafety 

nagrodę rzeczową. 

 Najlepszy Klub w klasyfikacji medalowej otrzyma puchar.   

 Każdy uczestnik zawodów otrzyma pakiet startowy (koszulkę okolicznościową, 

worek na sprzęt sportowy oraz gadżety pozyskane od partnerów zawodów). 

 

12. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIEINIE 

 Pensjonat Feniks w Świebodzicach (ok. 1 km od pływalni) www.feniksswiebodzice.pl  

 Hotel Księżyc w Świebodzicach (ok. 1 km od pływalni) http://hotelksiezyc.pl  

 Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia obiadu w cenie 20 zł (zupa, drugie 

danie, kompot) u organizatora zawodów na adres: kwiniarczyk82@gmail.com  

oraz w dniu zawodów w biurze do godziny 10:00.  

Obiady będą wydawane na stołówce szkolnej od godziny 12:30 do 15:00.  

 

13. POSTANOWENIA KOŃCOWE 

 Z uwagi na sytuację związaną z Covid-19 organizator zastrzega sobie możliwość 

ograniczenia liczby uczestników poprzez podział np. na dwa bloki startowe lub 

odwołania zawodów.  

 Trenerzy zobowiązani są do złożenia w biurze zawodów, przed ich rozpoczęciem, 

podpisanej deklaracji dotyczącej stanu zdrowia zawodników. 

 Na basenie przebywają tylko osoby startujące oraz trenerzy, reszta ekip na hali 

sportowej w wyznaczonych przez organizatora miejscach. 

 Ze względów bezpieczeństwa, podczas rozgrzewki, tor 6 przeznaczony jest 

wyłącznie do ćwiczenia skoków startów. Skoki do wody w innych miejscach  

są niedozwolone pod groźbą wykluczenia z zawodów. 

 W obiektach obowiązuje nakaz noszenia maseczki zakrywającej nos i usta. 

Obowiązek nie dotyczy wyłącznie zawodników znajdujących się na platformie 

startowej basenu.  

 Zbiórka do konkurencji w szatni pływalni (obowiązują maseczki).  

 Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, ubezpieczenie od NNW  

oraz przestrzeganie obostrzeń przez uczestników w czasie trwania zawodów 

odpowiedzialni są trenerzy, kierownicy ekip.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy pozostawione  

na terenie obiektu.  
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 Wyniki z zawodów będą dostępne na stronie www.livetiming.pl   

 Z zawodów zostanie przeprowadzona transmisja internetowa, www.livetiming.pl   

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów. 

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik zawodów  

w porozumieniu z sędzia głównym. 

 Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników  

w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych 

zawodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA W ŚWIEBODZICACH 

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

