
 

 

 

Pływanie 

19-22.07.2022 

Oświęcim 

 

 

    

 

 

Strona internetowa 

 

 

www.olimpiada.malopolska.pl 

Miejsce zawodów MOSiR Oświęcim, ul. Chemików 2, 32-600 Oświęcim 

Koordynator zawodów Przemysław Ptaszyński, tel.: +48 608 581 392, ptaszynskip@interia.pl 

Kierownik zawodów Andrzej Brania 

Sędzia Główny nr 1 Leszek Falis 

Sędzia Główny nr 2 Marcin Uszko 

Delegat Techniczny PZP Kazimierz Woźnicki 

Akredytacja 19.07.2022 r. godz.: 12:00 -  

MOSiR Oświęcim, ul. Chemików 2, 32-600 Oświęcim 

Konferencja techniczna Konferencja techniczna nie odbędzie się. Ewentualne pytania i 

wątpliwości dotyczące zgłoszeń do zawodów prosimy 

kierować na adres mailowy zawody@swimart.pl  

Zakwaterowanie 

i wyżywienie 
 Hotel Olimpijski, ul. Chemików 2A, 32-600 Oświęcim; 

 Hotel Dąbrowski, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 139, 32-600 Oświęcim; 

 Hotel Villa Astra, ul. Olszewskiego 28, 32-600 Oświęcim. 

 Polin House, Rynek Główny 16, 32-600 Oświęcim 

 Villa Centro, ul.Górnickiego 8, 32-600 Oświęcim 

 Hotel Adria, ul. Wawelska 4, Bieruń Nowy 

Biuro zawodów MOSiR Oświęcim, ul. Chemików 2, 32-600 Oświęcim 

Kierownik biura zawodów Artur Żak, tel.: +48 501 689 458, zawody@swimart.pl 

Termin funkcjonowania 

biura 
19.07.2022 r. godz.: 12:00 – 19:00 

20.07.2022 r. – 22.07.2022 r. godz.: 09:00 – 12:00 i 16:00 – 19:00 

Termin zgłoszenia ekip 14.07.2022 do godziny 16:00 

Druki zgłoszenia ekip www.olimpiada.malopolska.pl/zgloszenia/  

Adresy zgłoszenia ekip Wersję elektroniczną i skan podpisanego zgłoszenia: 

http://www.olimpiada.malopolska.pl/
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- biuro@olimpiada.malopolska.pl 

- mpikierski@wp.pl 

- ptaszynskip@interia.pl 

- zawody@swimart.pl 

Oryginał zgłoszenia: 

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, 

ul. Śląska 5/1, 30-003 Kraków 

 

1. Termin i miejsce zawodów: 

 19 – 22 lipca 2022. 

 Kryta Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, ul. Chemików 2, 32-

600 Oświęcim (50m, ilość torów – 8, temp. wody – 27 st. C, pomiar czasu – elektroniczny). 

2. Organizator: 

 Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. 

2. Współorganizatorzy: 

 Polski Związek Pływacki. 

 UKP Unia Oświęcim. 

 MOSiR Oświęcim. 

3. Kierownictwo zawodów: 

 Delegat PZP – Kazimierz Woźnicki. 

4. Komisja sędziowska: 

 Sędzia główny nr 1 – Leszek Falis. 

 Sędzia główny nr 2 – Marcin Uszko. 

5. Uczestnictwo: 

 Wg pkt. 6 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu 

PZP. 

 W zawodach SSM mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki: 

 W zawodach mogą brać udział zawodnicy zgodnie z zasadami podanymi w części 

ogólnej Regulaminu współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej (część A) 

urodzeni w okresie od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2005; 

 zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny, 

niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze; 

 posiadający licencję właściwego PZS lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo 

zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany PZS; 

 posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu; 

 zagraniczni, których udział określają przepisy właściwego PZS. 
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Warunkiem przyjęcia zgłoszenia ekipy wojewódzkiej i osób funkcyjnych jest przedstawienie 

podczas akredytacji wypełnionej i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, 

trenerów, opiekunów, sędziów, przedstawicieli pzs) listy meldunkowej / pokwitowania 

świadczeń oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych 

osobowych zamieszczonych na stronie internetowej www.olimpiada.malopolska.pl 

Każda ekipa wojewódzka w poszczególnych sportach składa jedną listę meldunkową 

(zawodników i trenerów) podpisaną przez kierownika ekipy wyznaczonego przez właściwe 

wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe.  

W przypadku sędziów listę meldunkową akceptuje Sędzia Główny, a innych osób 

funkcyjnych – koordynator sportu. 

Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie wojewódzkie interdyscyplinarne 

stowarzyszenia sportowe na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej XXVIII OOM: 

www.olimpiada.malopolska.pl. Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji 

wojewódzkich w poszczególnych sportach należy przesłać w wersji elektronicznej (Excel) 

i podpisanego skanu (np. pdf) na adres: organizatora biuro@olimpiada.malopolska.pl oraz 

biura wyników mpikierski@wp.pl i adres elektroniczny bezpośredniego organizatora, który 

zostanie podany w Komunikacie nr 2. Terminy nadsyłania zgłoszeń zostaną podane oddzielnie 

dla każdego sportu w Komunikacie nr 2. Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS 

należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura MZSKF, podany w niniejszym komunikacie. 

3 III. Limity osób Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacjom wojewódzkim XXVIII 

OOM w sportach letnich Małopolska 2022: 

Ilość zawodników (Z) Ilość osób (OT) towarzyszących*/** 

Z 01-05 06-10 11-16 17-25 26-32 33-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 102-120 121-150 

OT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

* w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp. 

** w sportach, w których występuje zbiorowy przewóz sprzętu (np. wioślarstwo, 

kajakarstwo) przysługuje dodatkowo jedno miejsce dla kierowcy. Istnieje możliwość udziału w 

XXVIII OOM sportach letnich Małopolska 2022 dodatkowych osób towarzyszących, na koszt 

jednostek delegujących, w uzgodnieniu z bezpośrednim organizatorem. Gdy konieczne jest – 

ze względów organizacyjnych, zwiększenie liczby osób towarzyszących zawodnikom w sposób 

nie wynikający z powyższych reguł, jednostki delegujące powinny zgłosić to do MZSKF i 

bezpośredniego organizatora (na etapie przesłanego zgłoszenia, wraz z uzasadnieniem). 

Osoby nie posiadające uprawnień wynikających z regulaminów (dodatkowi sędziowie, 

trenerzy, rodzice, itd.), jeśli planują udział w zawodach na koszt własny, powinni zgłosić ten fakt 

organizatorowi na dwa tygodnie przed zawodami. MZSKF i bezpośredni organizator nie mają 

obowiązku zapewniania warunków pobytu (wyżywienie zakwaterowanie, dostęp do obiektów 

sportowych, upominków, itp.) dodatkowym uczestnikom (o których mowa wyżej). Jeżeli MZSKF 

potwierdzi takie zgłoszenie, może podjąć decyzję o zorganizowaniu pobytu osób 

pozaregulaminowych w ramach posiadanych wcześniejszych rezerwacji. 
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Do listy meldunkowej proszę na końcu dopisać zawodników „na koszt własny” 

(zawodnicy, którzy nie zmieścili się na liście 180 zakwalifikowanych osób a otrzymali zgodę z 

Wydziału Szkolenia PZP na udział w zawodach). 

6. Program zawodów: 

I dzień – 19 lipca 2022 (wtorek) 

rozgrzewka – godz. 15.45 zawody – godz. 17.00 

Dziewczęta Chłopcy 

1. 1500m stylem dowolnym 2. `800m stylem dowolnym 

4x100m stylem zmiennym mixed 

II dzień – 20 lipca 2022 (środa) 

rozgrzewka - godz. 7.30 eliminacje – godz. 9.00 

Dziewczęta Chłopcy 

1 50m stylem dowolnym 2 50m stylem dowolnym 

3 50m stylem klasycznym 4 50m stylem klasycznym 

5 100m stylem motylkowym 6 100m stylem motylkowym 

7 200m stylem dowolnym 8 200m stylem dowolnym 

9 200m stylem grzbietowym 10 200m stylem grzbietowym 

11 400m stylem zmiennym 12 400m stylem zmiennym 

II dzień – 20 lipca 2022 (środa) 

rozgrzewka – godz. 15.15, uroczyste otwarcie – godz. 16.45, finały – godz. 17.00 

Finały A i B przedpołudniowych startów. 

13 4x200m stylem dowolnym 14 4x200m stylem dowolnym 

III dzień – 21 lipca 2022 (czwartek) 

rozgrzewka – godz. 7.30 eliminacje – godz. 9.00 

Dziewczęta Chłopcy 

15 50 m stylem motylkowym 16 50 m stylem motylkowym 

17 50 m stylem grzbietowym 18 50 m stylem grzbietowym 

19 400 m stylem dowolnym 20 400 m stylem dowolnym 

21 100m stylem klasycznym 22 100m stylem klasycznym 

23 200m stylem zmiennym 24 200m stylem zmiennym 

III dzień – 21 lipca 2022 (czwartek) 

rozgrzewka – godz. 15.30, finały – godz. 17.00 



 

 

Finały A i B przedpołudniowych startów. 

25 4x100m stylem dowolnym 26 4x100m stylem dowolnym 

IV dzień – 22 lipca 2022 (piątek) 

rozgrzewka - godz. 7.30 eliminacje – godz. 9.00 

Dziewczęta Chłopcy 

27 200m stylem motylkowym 28 200m stylem motylkowym 

29 100m stylem dowolnym 30 100m stylem dowolnym 

31 100m stylem grzbietowym 32 100m stylem grzbietowym 

33 200m stylem klasycznym 34 200m stylem klasycznym 

35 800m stylem dowolnym (wolniejsze serie) 36 1500m stylem dowolnym (wolniejsze serie) 

IV dzień – 22 lipca 2022 (piątek) 

rozgrzewka – godz. 14.30, finały – godz. 16.00 

Finały A i B przedpołudniowych startów. 

35 800m stylem dowolnym (najszybsza seria) 36 1500m stylem dowolnym (najszybsza seria) 

37 4x100m stylem zmiennym 38 4x100m stylem zmiennym 

7. Przepisy techniczne: 

 Długość pływalni 50 m. 

 Zawody przeprowadzane są systemem eliminacji i finałów. Konkurencje 800 m i 1500 m 

stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane są seriami na czas. Najsilniejsze serie tych 

konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym. 

 Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii konkurencji indywidualnych dokona 

Organizator na podstawie najlepszych czasów uzyskanych na pływalni 50 metrowej przez 

zgłaszanych zawodników osiągniętych nie wcześniej niż 15 miesięcy od pierwszego dnia 

zawodów - na podstawie Rankingu Europejskiego. 

 We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finałów są 

rozgrywane finały "A" i finały "B".  

 Zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie konkurencji. 

 Stosowana jest obowiązująca punktacja FINA.  

 Rozstawienia zespołów sztafetowych dokona organizator na podstawie zgłoszonych 

droga elektroniczną /adres mailowy zawody@swimart.pl/ imiennych składów 

poszczególnych zespołów przez trenerów, nie później niż do godziny 13.00, w dniu 

rozgrywania danych wyścigów sztafetowych. Na podstawie zgłoszonych zawodników 

program obliczy, z rekordów życiowych na poszczególnych dystansach, czas zgłoszenia 
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sztafety i dokona rozstawienia serii. Lista startowa sztafet zostanie zmieszczona na stronie 

PZP do godziny 17.00. 

8. Zgłoszenia do zawodów: 

 Obsługa informatyczna: p. Artur Żak adres email: zawody@swimart.pl tel. 501 689 458. 

 Według pkt 7 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych 

w Pływaniu. 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich 

zawodników na czas trwania zawodów. 

 Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę 

uprawnioną – Administratora SEL. 

 Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 16:00 w dniu 14 lipca 2022. Jest to 

ostateczny termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć 

w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza 

się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej i w trakcie zawodów - dotyczy 

również zgłaszania zawodnika w miejsce innego zawodnika tego samego klubu. 

 Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego 

statusu AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może być spowodowany: 

o brakiem wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok; 

o brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie badań musi być 

zamieszczone w SEL); 

o  brak ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan 

lub zdjęcie oświadczenia musi być zamieszczone w SEL); 

o brak wniesienia składki członkowskiej przez klub macierzysty na rzecz OZP lub PZP. 

 Od godziny 16:00 dnia 11 lipca 2022 r. do godziny 16.00 dnia 16 lipca 2022 r przyjmowane 

będą wyłącznie wykreślenia zawodników zgłoszonych w terminie. 

 Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie 

później, niż do godziny 16.00 w dniu 13 lipca 2022 r.. 

 Lista startowa zostanie opublikowana do godziny 22.00 dnia 16 lipca 2022 r.. 

 Zgłoszenia zawodników spoza listy zakwalifikowanych możliwe po uzyskaniu zgody 

Wydziału Szkolenia PZP po uzgodnieniu z Organizatorami zawodów. 

9. Zasady finansowania: 

 Zgodnie z regulacjami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 

10. Nagrody: 
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 Według zasad określonych w regulaminie współzawodnictwa sportowego młodzieży 

uzdolnionej - system sportu młodzieżowego. 

 Przyznaje się medale za trzy pierwsze miejsca oraz dyplomy za miejsca w finale A. 

 Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja najlepszych zawodników, klasyfikacja 

drużynowa i medalowa. 

11. Treningi: 

 Organizator zapewnia pływalnię do przeprowadzenia rozgrzewki 1,5 godziny przed 

rozpoczęciem każdego bloku. 

 Podczas trwania zawodów do dyspozycji zawodników będzie również pływalnia 25-cio 

metrowa. 

12. Odprawa techniczna: 

 Konferencja techniczna nie odbędzie się. Ewentualne pytania i wątpliwości dotyczące 

zgłoszeń do zawodów prosimy kierować na adres mailowy zawody@swimart.pl  

13. Postanowienia końcowe: 

 W sprawach nieobjętych regulaminem i komunikatem organizacyjnym decyduje Komisja 

Techniczno-Odwoławcza. 

 Ewentualne protesty należy składać na piśmie Przewodniczącemu Komisji Techniczno-

Odwoławczej, nie później niż 30 min. od zaistnienia zdarzenia, którego dotyczy, 

wpłacając jednocześnie wadium w wysokości określonej przez PZP. W przypadku 

uwzględnienia protestu wadium zostanie zwrócone. W przypadku odrzucenia protestu, 

wadium jest zaliczone na rzecz PZP. Protest bez wadium nie będzie rozpatrywany. 

 Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem. 

 Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione na pływalni bez właściwego 

zabezpieczenia i przypominają klubom o ustawowym obowiązku ubezpieczenia 

zawodników. 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu 

 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi organizacji 

imprez sportowych, dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się COViD-19. 
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