
ARENA
GRAND PRIX

PUCHAR POLSKI
Oświęcim, 25-26 marca 2023

K O M U N I K A T  O R G A N I Z A C Y J N Y

Zawody kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata w pływaniu
Fukuoka (JPN)



REGULAMIN IMPREZY
TERMIN 25-26 MARZEC 2023

 • BLOK I – 25 marca 2023 – rozgrzewka 7.15, zawody 8.30
 • BLOK II – 25 marca 2023 – rozgrzewka 15.30, zawody 17.00
 • BLOK III – 26 marca 2023 – rozgrzewka 7.15, zawody 8.30

MIEJSCE ZAWODÓW
 • Kryta Pływalnia MOSiR, 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 2

ORGANIZATOR ZAWODÓW
 • Polski Związek Pływacki
 • Małopolski Okręgowy Związek Pływacki
 • Urząd Miasta Oświęcim
 • Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
 • UKP Unia Oświęcim
 • MOSiR Oświęcim

INORMACJE TECHNICZNE
 • Pływalnia 50m; 8 torów, temperatura wody: 27°C
 • Pomiar czasu: elektroniczny,
 • Sędzia główny:
 • Sędzia starter:

ZASADY UCZESTNICTWA
 • wg zasad generalnych Regulaminu Imprez PZP,
 • w zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 letni i starsi, którzy:

 • zostali zgłoszeni w terminie,
 • są zarejestrowani w Systemie Ewidencji i Licencji PZP (zwanym dalej SEL) i posiadają status AK-

TYWNY (do ostatniego dnia zawodów),
 • spełniają wymogi niniejszego regulaminu,
 • w zawodach mają prawo uczestnictwa zawodnicy zagraniczni.

OPŁATY STARTOWE I REGULAMINOWE
 • Opłata startowa wynosi 20 zł od każdego zgłoszonego startu - płatna wyłącznie przelewem na konto 

PZP: PKO BP II O/W-wa Nr 33 1020 1026 0000 1602 0463 8971 do dnia 20.03.2023 do godz. 24:00
 • W tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno: kod zawodów – GPOSW, 

nazwę klubu i liczbę opłaconych startów, a w przypadku dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub, 
tytuł przelewu powinien zawierać jak wyżej, z wyszczególnieniem wszystkich klubów oraz liczby opła-
conych za każdy klub startów.

 • Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w wyso-
kości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP” na rok 2023.



PROGRAM ZAWODÓW: 

BLOK I
KOBIETY MĘŻCZYŹNI

1.1 200 m st. dowolnym (5 serii)

2.1 200 m st. dowolnym (5 serii) 3.1 100 m st. klasycznym (5 serii)

4.1 100 m st. klasycznym (5 serii) 5.1 50 m st. motylkowym (5 serii)

6.1 50 m st. motylkowym (5 serii) 7.1 200 m st. grzbietowym (5 serii)

8.1 200 m st. grzbietowym (5 serii)

9.1 1500 m st. dowolnym (2 serie)

I BLOK - SOBOTA 25.03.2023
 • 7:15 Rozgrzewka
 • 8:30 Zawody

POZOSTAŁE SERIE
KOBIETY MĘŻCZYŹNI

2.2 200 m st. dowolnym (pozostałe serie) 1.2 200 m st. dowolnym (pozostałe serie)

4.2 100 m st. klasycznym (pozostałe serie) 3.2 100 m st. klasycznym (pozostałe serie)

6.2 50 m st. motylkowym (pozostałe serie) 5.2 50 m st. motylkowym (pozostałe serie)

8.2 200 m st. grzbietowym (pozostałe serie) 7.2 200 m st. grzbietowym (pozostałe serie)

9.2 1500 m st. dowolnym (pozostałe serie)

BLOK II
KOBIETY MĘŻCZYŹNI

10.1 400m. st. zmiennym (3 serie) 11.1 400m. st. zmiennym (3 serie)

12.1 50 m st. dowolnym (5 serii) 13.1 50 m st. dowolnym (5 serii)

14.1 200 m st. klasycznym (5 serii) 15.1 200 m st. klasycznym (5 serii)

16.1 100 m st. motylkowym (5 serii) 17.1 100 m st. motylkowym (5 serii)

18.1 50 m st. grzbietowym (5 serii) 19.1 50 m st. grzbietowym (5 serii)

20.1 800 m. st. dowolnym (3 serie)

II BLOK - SOBOTA 25.03.2023
 • 15:30 Rozgrzewka
 • 16:50 Otwarcie zawodów
 • 17:00 Zawody

POZOSTAŁE SERIE
KOBIETY MĘŻCZYŹNI

10.2 400m. st. zmiennym (pozostałe serie) 11.2 400m. st. zmiennym (pozostałe serie)

12.2 50 m st. dowolnym (pozostałe serie) 13.2 50 m st. dowolnym (pozostałe serie)

14.2 200 m st. klasycznym (pozostałe serie) 15.2 200 m st. klasycznym (pozostałe serie)

16.2 100 m st. motylkowym (pozostałe serie) 17.2 100 m st. motylkowym (pozostałe serie)

18.2 50 m st. grzbietowym (pozostałe serie) 19.2 50 m st. grzbietowym (pozostałe serie)

20.2 800 m. st. dowolnym (pozostałe serie)



BLOK III
KOBIETY MĘŻCZYŹNI

21.1 100 m st. dowolnym (5 serii) 22.1 100 m st. dowolnym (5 serii)

23.1 50 m st. klasycznym (5 serii) 24.1 50 m st. klasycznym (5 serii)

25.1 200 m st. motylkowym (5 serii) 26.1 200 m st. motylkowym (5 serii)

27.1 100 m st. grzbietowym (5 serii) 28.1 100 m st. grzbietowym (5 serii)

29.1 200 m st. zmiennym (5 serii) 30.1 200 m st. zmiennym (5 serii)

31.1 400 m st. dowolnym (3 serie) 32.1 400 m st. dowolnym (3 serie)

III BLOK - NIEDZIELA 26.03.2023
 • 7:15 Rozgrzewka
 • 8:30 Zawody

POZOSTAŁE SERIE
KOBIETY MĘŻCZYŹNI

21.2 100 m st. dowolnym (pozostałe serie) 22.2 100 m st. dowolnym (pozostałe serie)

23.2 50 m st. klasycznym (pozostałe serie) 24.2 50 m st. klasycznym (pozostałe serie)

25.2 200 m st. motylkowym (pozostałe serie) 26.2 200 m st. motylkowym (pozostałe serie)

27.2 100 m st. grzbietowym (pozostałe serie) 28.2 100 m st. grzbietowym (pozostałe serie)

29.2 200 m st. zmiennym (pozostałe serie) 30.2 200 m st. zmiennym (pozostałe serie)

31.2 400 m st. dowolnym (pozostałe serie) 32.2 400 m st. dowolnym (pozostałe serie)

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
 • według zasad generalnych.
 • Obsługa informatyczna: p. Artur Żak adres email: zawody@swimart.pl tel. 501 689 458
 • Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę 

uprawnioną – Administratora klubu.
 • Zgłoszeń należy dokonać do dnia 20 marca 2023 do godziny 24.00. W zawodach mogą uczest-

niczyć w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy zgłoszeni w w/w/ podanym terminie.
 • Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYW-

NY w systemie SEL /do dnia 26.03.2023/.
 • Warunkiem przyjęcia zgłoszenia całego klubu jest dołączenie do zgłoszenia końcowego skanu 

lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. Opis przelewu powinien 
zawierać: nazwę przelewu GPOSW wraz z nazwą klubu oraz liczbą opłaconych startów.

 • podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku 
do PZP,

 • Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stornie PZP nie później 
niż do dnia 22.03.2023 (do godziny 20.00),

 • Od ostatecznego terminu zgłoszeń do dnia 24.03.2023 (godzina 19.00) możliwe jest wykre-
ślenie zawodnika zgłoszonego w terminie, lecz wniesiona opłata startowa nie będzie zwracana,

 • zawodników zagranicznych należy zgłaszać w terminie do dnia 16 marca 2023 roku poprzez 
kontakt z Kierownikiem Wyszkolenia PZP p. Piotrem Woźnickim na adres mailowy p.woznic-
ki@polswim.pl , zgłoszeń zawodników należy dokonać za pomocą Splash Entry Editor poprzez 
przesłanie pliku w formacie .lxf,

 • Lista startowa zostanie opublikowana niezwłocznie po godzinie 20.00 dnia 24.03.2023



POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Konferencja techniczna nie zostanie przeprowadzona, wszystkie bieżące komunika-

ty będą ogłaszane na stronie internetowej Polskiego Związku Pływackiego pod adresem  
www.polswim.pl

 • W dniu 24 marca 2023 istnieje możliwość korzystania z pływalni w godzinach 17 00 – 20 00,
 • Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP,
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP oraz naczelnik zawodów,
 • W trakcie zawodów dostępna będzie do rozgrzewki i rozpływania pływalnia 25-cio metrowa.

NAGRODY
 • według regulaminu Arena Grand Prix Puchar Polski:
 • W kategorii open nagradzanych jest 6 zawodniczek i 6 zawodników, którzy w trzech najlepszych 

startach zgromadzą największą liczbę punktów wg tabeli FINA oraz 5 zawodniczek i 5 zawodni-
ków, którzy uzyskają największą liczbę punktów wg tabeli FINA w poszczególnych stylach (po 1 
zawodniczce i 1 zawodniku ze stylu w układzie: styl motylkowy, grzbietowy, klasyczny, dowolny 
oraz zmienny – nagrody finansowe.

 •  W każdej kategorii wiekowej nagradzany jest jeden zawodnik i jedna zawodniczka, którzy w 
trzech startach zgromadzili największą liczbę punktów FINA – nagrody rzeczowe.

 • Każdy zawodnik w kategorii open może być nagradzany jednokrotnie za największą sumę punk-
tów FINA zgromadzonych w trzech startach oraz wielokrotnie za zwycięstwa w poszczególnych 
stylach.

 • W zawodach zostanie nagrodzony trener najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika, któ-
rego zawodnik uzyskał największą liczbę punktów wg tabeli FINA za trzy najlepsze wyniki.

 •  W zawodach nagradzani mogą być również zawodnicy zagraniczni w każdej kategorii wiekowej 
– dotyczy nagród finansowych i rzeczowych.

BIURO ZAWODÓW
 • Mieści się z w budynku pływalni i jest czynne w dniach 25-26 marca 2023 podczas trwania 

zawodów.


