
 

 

 

 

I Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Stowarzyszenie 

Przyjaciół Sekcji Pływackiej BOSiR - BOSiR Team 

pod Patronatem Burmistrza Miasta Brzesko Tomasza Latochy 

 
1. TERMIN ZAWODÓW:  26 czerwca 2022 

 Rozgrzewka – godzina 900; Zawody  –  godzina 1000 ; 

 
2. MIEJSCE ZAWODÓW:  Pływalnia Kryta BOSiR Brzesko, 32-800 Brzesko, ul. Wiejska 12 

 
3. INFORMACJE TECHNICZNE:  

 Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C  

 Pomiar czasu: elektroniczny 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA oraz PZP 

 
4. ORGANIZATOR ZAWODÓW i WSPARCIE ZAWODÓW: 

 Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Sekcji Pływackiej BOSiR- BOSiR Team 

 OPIEKA MEDYCZNA Rehabest S. K. Żurawscy Fizjoterapia Sabina Żurawska  

 
5. SPONSORZY ZAWODÓW I FUNDATORZY NAGRÓD 

 Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha 

 Dyrektor BOSIR Marek Dadej 

 PROCOLOR- LAKIERNIA PROSZKOWA 

 O&K ELEKTRO SP Z O O  

 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe "Edmund Leś"  

 GALERIA ODYSEJA BRZESKO 

 Rehabest S. K. Żurawscy Fizjoterapia Sabina Żurawska  

 Firma Usługowo Handlowa Archibruk Bartłomiej Milewski 

 Zasada Trans Spedition 

 PHUP „Niko” Marcin Popiela 



 STALBOX  WŁODARCZYK PROFESJONALNA STREFA STALI 

 TRANS LIS BET 

 „PROFGAZ” Paweł Kuboń 

 JAWOR FIRMA BUDOWLANA 

6. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: Marcin Kacer 

 

7. ZASADY FINANSOWANIA:  

 koszty organizacyjne pokrywa organizator 

 koszty uczestnictwa ponoszą uczestnicy 

 Opłata startowa wynosi 40zł od zgłoszonego zawodnika i 10zł od zgłoszonej sztafety, 

 Opłatę startową należy wpłacić przelewem do dnia 23 czerwca 2022 na konto BOSiR Team                                                 

nr 15 2030 0045 1110 0000 0408 2080 opis przelewu powinien zawierać nazwę klubu oraz ilość 

zgłoszonych zawodników i sztafet. 

 Opłata za listę startową 40 zł. Bezpłatna lista startowa w formacie *.pdf do pobrania ze strony 

www.livetiming.pl oraz www.swimart.pl 

 
8. ZASADY UCZESTNICTWA:  

 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy  posiadający aktualne licencje zawodnicze Polskiego 
Związku Pływackiego. 

 W konkurencjach indywidualnych każdy klub może zgłosić trzydziestu zawodników,                                    
a w rywalizacji sztafet – dowolną liczbę zespołów sztafetowych. 

 Każdy zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach indywidualnych i w jednej sztafecie 

 Organizator wprowadza limit 170 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

 Dla zawodników posiadających licencje zawodnicze PZP w systemie SEL: 

https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/155892  

 Dla zawodników 9 lat i młodszych nieposiadających licencji PZP zgłoszenia w edytorze zgłoszeń 

SPLASH Entry Editor. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia 

dd/mm/rrrr, konkurencje oraz czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach. Wygenerowany plik lxf 

należy przesyłać na adres: zawody@swimart.pl 

 Termin zgłoszeń upływa 21 czerwca 2022 o godzinie 2200.  

 Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do 23 czerwca 2022 do godziny 2000. 

Skreśleń należy dokonywać mailowo na adres: zawody@swimart.pl). Po tym terminie opłata 

startowa będzie pobierana zgodnie ze zgłoszeniem 

 Składy zespołów sztafetowych należy przesłać mailem na adres zawody@swimart.pl                                   

w terminie do 24 czerwca 2022 godzina 1800   

 
10. REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tor 6 jest torem jednokierunkowym, przeznaczonym również na skoki do 

wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów 

 

11. NAGRODY:  

 Medale i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji. 

 Statuetki oraz nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika i zawodniczki za najlepsze wynik 

punktowy wg tabeli FINA, za sumę trzech startów, w każdej kategorii wiekowej. W przypadku 

gdy najlepszy wynik osiągnie dwóch lub więcej zawodników o kolejności decyduje najwyższy 

wynik za jeden start. 

 Losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich zawodników. 
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 Pakiety startowe dla każdego zawodnika. 

 Puchary dla trzech klubów za wynik punktowy z trzydziestu najwyżej punktowanych wyników 
wg klucza  

o Konkurencje indywidualne: 1 miejsce-10pkt., 2m.-8pkt., 3m.-6pkt., 4m.-5pkt,5m.-4pkt, 
6m.-3pkt,  

o Konkurencje sztafetowe : 1 miejsce-10pkt., 2m.-8pkt., 3m.-6pkt., 4 m.-5pkt, 5 m.-4pkt, 
6 m.-3pkt. 

 
12. PROGRAM ZAWODÓW: 

L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

1-2 50m st. grzbietowym K/M 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 
3-4 100m st. motylkowym K/M   10 lat 11 lat 12 lat 
5-6 100m st. grzbietowym K/M   10 lat 11 lat 12 lat 
7-8 50m st. dowolnym K/M 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 

9-10 100m st. klasycznym K/M   10 lat 11 lat 12 lat 
11-12 100m st. zmiennym K/M 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 
13-14 50m st. motylkowym K/M 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 
15-16 50m st. klasycznym K/M 8 lat 9 lat 10 lat 11 lat 12 lat 
17-18 200m st. dowolnym K/M   10 lat 11 lat 12 lat 
19-20 4 x 50m st. zmiennym K/M suma wieków zawodników 39 lat i mniej 

 
 
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Każdy uczestnik musi być objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków - 

obowiązek ubezpieczenia spoczywa na klubie sportowym zgłaszającym do zawodów. 

 W sprawach nie objętych w/w regulaminem decyduje organizator, a podczas zawodów protesty 

i spory rozstrzyga Sędzia Główny. 

 Zawody przeprowadzane są seriami na czas, bez podziału na kategorie wiekowe 

 Rozstawienie serii od najwolniejszej do najszybszej 

 Po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie wiekowe 

 zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych  procedur bezpieczeństwa 

przeprowadzania zawodów pływackich w związku z COVID-19 opracowanych przez PZP i MOZP, 

 W przypadku zmiany regulacji dotyczących obostrzeń związanych z pandemią wirusa COVID 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

o Odwołania zawodów 

o Ograniczenia ilości zawodników biorących udział w zawodach 

o Zmiany formuły rozgrywania zawodów 

 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 


