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XII OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY W PŁYWANIU O PUCHAR RYCERZA KMITY 

1. TERMIN ZAWODÓW: 21-23 kwietnia  2017 (piątek – sobota – niedziela) 

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Kryta Pływalnia Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny, 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15a 

3. INFORMACJE TECHNICZNE: Pływalnia – 25m; 6 torów; temperatura wody: 27oC, Pomiar czasu:  
elektroniczny 

4. ORGANIZATOR: 
• Uczniowski Klub Pływacki KMITA Zabierzów 
• Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny w Zabierzowie 
• SMS SwimArt Myślenice 
• Szkółka Pływacka RAK-swimsport 

5. PATRONAT: 
• Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan 
• Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

6. PATRONAT MEDIALNY: 
• Dziennik Polski 
• TVP 3 Kraków 
• news.megatiming.pl  
• JURA – miesięcznik Jurajskiej Izby Gospodarczej 
•      Goniec Zabierzowski  
•      TV Internetowa Zabierzów  

7. KIEROWNICTWO ZAWODÓW Artur Czerwiec 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• Każdy uczestnik zawodów może startować maksymalnie w pięciu konkurencjach indywidualnych, 

jednak nie więcej niż dwa razy w bloku, oraz sztafecie i Memoriale Rycerza Kmity.  
• Zawodnicy z kategorii I (10 – 11lat) startują tylko na dystansach 50-cio metrowych  systemem 

eliminacji finału.  
• Na dystansach 400m st. dowolnym, 400m st. zmiennym, 800m st. dowolnym oraz 1 500m st. 

dowolnym zawody zostaną rozegrane seriami na czas. W podziale na stepujące kategorie wiekowe: 12 
– 13 lat,   14 – 15 lat, 16 – 24 lata oraz 25 lat i starsi (Masters)  

•  Na poniższych dystansach organizatorzy wprowadzają ograniczenie ilości rozgrywanych serii: 
■ 400m st. dowolnym K i M maksymalnie 5 serii (decyduje kolejność zgłoszeń) 
■ 400m st. zmiennym K i M maksymalnie 5 serii (decyduje kolejność zgłoszeń) 
■ 800m 1 500m st. dowolnym K i M organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu 

rozgrywanych serii w przypadku dużej ilości zgłoszeń 
• W ramach zawodów zostanie rozegrany Duży i Mały Memoriał Rycerza Kmity na dystansie 200m i 

100m stylem motylkowym systemem eliminacji i finału.  

10. KATEGORIE WIEKOWE: 

Kategoria I II III IV

Rocznik 2007-2006 2005-2004 2003-2002 2001 i starsi Masters 

Wiek 10 – 11 lat 12 – 13 lat 14 - 15 lat 16 lat i starsi 25 lat i starsi 

Duży Memoriał Rycerza Kmity rozgrywany jest w kategorii 
łącznej 14 lat i starsi

tylko: 400 
dow, 400 zm, 

800 dow i 
1500 dow

Mały Memoriał   Rycerza Kmity rozgrywany jest w kategorii 
łącznej 13 lat i młodsi
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11. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 
• Zgłoszenia należy dostarczyć na adres: zawody@swimart.pl  w terminie do 10 kwietnia 

(Poniedziałek) 2017 do  godziny 2200. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę 
• Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika; pełną datę urodzenia w formacie dd/mm/rrrr; 

numer licencji; nazwę klubu; numer kodowy klubu; dystans i konkurencje oraz najlepszy wynik 
uzyskany  w ostatnich 12 miesiącach ujęty w Rankingu Europejskim (www.swimrankings.net)  

• Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej przygotowane przy pomocy SPLASH Edytora (wszystkie 
potrzebne materiały do pobrania z: www.pucharkmity.pl www.swimart.pl 

• Zgłoszenia przygotowane w innym formacie lub nie zawierające wszystkich danych będą odsyłane do 
poprawy 

• Potwierdzenia zgłoszeń będą dostępne na stronie www.pucharkmity.pl   www.swimart.pl      

• Po opublikowaniu potwierdzeń zgłoszeń lub listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe 
dokonywanie korekty zgłoszenia za wyjątkiem ewentualnych skreśleń. Skreślenia możliwe do 18 
kwietnia 2017 do godziny 2000. Po tym terminie opłata startowa pobierana będzie zgodnie ze 
zgłoszeniem. 

• Ze względu na ograniczone możliwości obiektu oraz  bezpieczeństwo uczestników 
organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu ilości zawodników 
uczestniczących w zawodach do 400 osób. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność 
wpłynięcia zgłoszenia (data, godzina). Klub otrzyma informacje o przyjęciu, bądź odrzuceniu 
zgłoszenia droga elektroniczną. 

12. WARUNKI FINANSOWANIA: 
• Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów 
• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 
• Opłata startowa: 

• płatność przelewem do dnia 18/04/2017 (data wpływu środków na konto UKP Kmita 
Zabierzów)– opłata startowa wynosi 60zł od każdego zgłoszonego zawodnika (bez względu na 
ilość zgłoszonych startów)- po tym terminie nie opłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy 
startowych.   

Dane do przelewu: Uczniowski Klub Pływacki Kmita Zabierzów, 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15a 
Rachunek nr 20 8591 0007 0030 0158 3403 0002 

• nie przewiduje się zwrotu opłaty startowej 
• Kierownicy (trenerzy) ekip, które uiściły opłatę startową przelewem zobowiązani są do 

przedstawienia organizatorom potwierdzenia dokonania przelewu 
• Nie przewiduje się płatności gotówką w dniu zawodów 

13. PRZEPISY TECHNICZNE: 
• Zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami FINA i PZP 
• Rozstawienie serii nastąpi na podstawie aktualnego rankingu 
• W przypadku podania błędnych danych zawodnika, niepozwalających go zidentyfikować w Rankingu 

Europejskim zostanie on rozstawiony z NT  
• Konkurencje na dystansach 50m i 100m zostaną przeprowadzone systemem eliminacji i finału 
• Konkurencje na dystansach 200m, 400m, 800m, 1500m zostaną przeprowadzone seriami na czas. 
• Duży i Mały Memoriał Rycerza Kmity zostanie rozegrany systemem eliminacji i finału 
• Po zakończeniu konkurencji zostaną ogłoszone wyniki w podziale na kategorie wiekowe  

14. Wyniki live będą dostępne na stronie www.pucharkmity.pl , www.swimart.pl,  www.megatiming.pl 

15. Znajdź nas na Facebook’u:www.facebook.com/PucharRycerzaKmity 

16. Relacja Video Live będzie dostępna na stronie www.pucharkmity.pl 
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17. PROGRAM ZAWODÓW: 

BLOK I – piątek 21 kwietnia 2017 – SERIE NA CZAS

ROZGRZEWKA – godz. 1430 ZAWODY – godz. 1530

L.p. KONKURENCJA K / M KATEGORIE WIEKOWE

1-2 400m st. dowolnym K / M 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 – 24 lat 25lat i starsi

3-4 400m st. zmiennym K / M 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 – 24 lat 25lat i starsi

5 800m st. dowolnym K 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 – 24 lat 25lat i starsi

6 800m st. dowolnym M 12 – 13 lat

7 1 500m st. dowolnym M 14 – 15 lat 16 – 24 lat 25lat i starsi

BLOK II – sobota 22 kwietnia 2017 – ELIMINACJE

ROZGRZEWKA – godz. 800 

dla zawodników pływających na dystansach 100 i 200m st. 
motylkowym, 50m st. dowolnym oraz 100 m st. zmiennym

ZAWODY – godz. 830

L.p. KONKURENCJA K / M KATEGORIE WIEKOWE

8-9 100m st. motylkowym 
MAŁY MEMORIAŁ RYCERZA KMITY K / M 13 lat i młodsi ELIMINACJE

10-11 200m st. motylkowym 
MEMORIAŁ RYCERZA KMITY K / M 14 lat I starsi ELIMINACJE

12-13 50m st. dowolnym K / M 10 – 11lat 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

14-15 100m st. zmiennym K / M 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

30 min Rozgrzewka dla zawodników pływających na dystansie 200m st. grzbietowym, 50m st. klasycznym i200m st. dowolnym

16-17 200m st. grzbietowym 
(wolniejsze serie na czas) K / M 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

18-19 50m st. klasycznym K / M 10 – 11lat 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

20-21 200 m st. dowolnym 
(wolniejsze serie na czas) K / M 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

BLOK III – sobota 22 kwietnia 2017 –FINAŁY

ROZGRZEWKA – godz. 1515 ZAWODY – godz. 1600

L.p. KONKURENCJA K / M KATEGORIE WIEKOWE

F 12-13 50m st. dowolnym 
FINAŁY

K / M 10 – 11lat 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

F 14-15 100m st. zmiennym 
FINAŁY

K / M 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

16-17 200m st. grzbietowym 
najszybsza seria

K / M 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi
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18. REGULAMIN ROZGRZEWKI 
• tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody 
• skoki do wody w innych miejscach są niedozwolone pod groźbą wykluczenia z zawodów 
• na podstawie ilości zgłoszonych zawodników w kategoriach wiekowych zostaną przydzielone tory do 

rozgrzewki  

19. NAGRODY: 
• Pakiet startowy dla każdego zawodnika  
• W każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej medale za miejsca I – III 
• W każdej konkurencji indywidualnej (z wyłączeniem dużego i małego Memoriału Rycerza Kmity) za 

miejsca I – III nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora zawodów Firmę MP- Michael Phelps 
• Za miejsca I – III w dużym i małym memoriale w kategorii kobiet i mężczyzn puchar oraz nagroda 

finansowa 
• Nagroda finansowa za pobicie rekordu dużego memoriału w kategorii kobiet (2:12,57 

Paulina Sikora 25.04.2010r) i mężczyzn (1:57,95- Michał Poprawa 24.04.2016r ).  
• Nagroda rzeczowa za pobicie rekordu małego memoriału w kategorii kobiet (1:06,37- 

F 18-19 50m st. klasycznym 
FINAŁY

K / M 10 – 11lat 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

20-21 200 m st. dowolnym 
najszybsza seria

K / M 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

BLOK IV – niedziela 23 kwietnia 2017 – ELIMINACJE

ROZGRZEWKA – godz. 830 

Dla zawodników pływających na dystansach 50m st. motylkowym oraz 
200m st. klasycznym

ZAWODY – godz. 900

L.p. KONKURENCJA K / M KATEGORIE WIEKOWE

22-23 50m st. motylkowym K / M 10 – 11lat 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

24-25 200m st. klasycznym 
serie na czas K / M 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

30 min Rozgrzewka dla zawodników pływających na dystansie 50m st. grzbietowym oraz 100m st. dowolnym

26-27 50 m st. grzbietowym K / M 10 – 11lat 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

28-29 100m st. dowolnym K / M 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

BLOK V – niedziela 23 kwietnia 2017 –FINAŁY

ROZGRZEWKA – godz. 1430 ZAWODY – godz. 1515

L.p. KONKURENCJA K / M KATEGORIE WIEKOWE

F 8-9 100m st. motylkowym 
MAŁY MEMORIAŁ RYCERZA KMITY K / M 13 lat i młodsi FINAŁY

F 10-11 200m st. motylkowym 
MEMORIAŁ RYCERZA KMITY K / M 14 lat i starsi FINAŁY

F22-23 50m st. motylkowym 
FINAŁY K / M 10 – 11lat 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

24-25 200m st. klasycznym 
najszybsza seria K / M 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

F26-27 50m st. grzbietowym 
FINAŁY K / M 10 – 11lat 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

F28-29 100m st. dowolnym 
FINAŁY K / M 12 – 13 lat 14 – 15 lat 16 lat i starsi

30 7 x 50m st. dowolnym MIX W skład zespołu sztafetowego musi wchodzić trzy zawodniczki oraz 
trzech zawodników oraz trener

Zabierzów 21-23.04.2017r
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Karolina Zygo  19.04.2015r) i mężczyzn (1:03,64- Nikodem Sobek 19.04.2015r) 
• Puchary dla trzech najlepszych sztafet ufundowane przez Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w 

Zabierzowie. 
• Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w kategorii wiekowej 11 lat i młodsi (suma punktów FINA                        

z czterech startów) nagrody rzeczowe ufundowane przez SMS SwimArt 
• We wszystkich klasyfikacjach w przypadku równej ilości punktów decyduje najwyższy wynik punktowy 

uzyskany w jednej konkurencji 
• Słodka niespodzianka dla zwycięskiej sztafety ufundowana przez UKP Kmita Zabierzów 
• Nagroda rzeczowa dla trenera najwyżej punktowanej drużyny według tabeli fina według 

systemu punktowego 1m- ….pkt, 2m-…pkt, 3m-…..pkt itd  
• Nagrody specjalne- wysokiej klasy sprzęt elektroniczny  , laureaci (zawodnik i zawodniczka) 

zostaną wyłonieni w niedzielę spośród wszystkich pływaków startujących w zawodach (warunkiem 
odebrania nagrody jest osobista obecność podczas losowania) 

• W miarę pozyskiwania sponsorów pula nagród wzrośnie. Szczegółowy komunikat – regulamin 
przyznawania nagród ukaże się na stronie www.pucharkmity.pl 

• Warunkiem otrzymania nagród jest ich osobisty odbiór w czasie dekoracji zawodników.                        
W przypadku nie zgłoszenia się do dekoracji nagroda przechodzi na następnego zawodnika. 

20. SPRAWY PORZĄDKOWE: 
• Podstawą dopuszczenia do startu jest posiadanie druku licencji zawodniczej oraz aktualnych badań 

lekarskich – za posiadanie aktualnych badań lekarskich czyni się odpowiedzialnych kierowników ekip 
oraz trenerów  

• Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych Kierowników ekip 
• Za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnych Kierowników ekip 
• Dekoracje zwycięzców będą się odbywać bezpośrednio po zakończeniu bloku finałowego  
• 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 organizatorami 
• Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

21. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 
• Zakwaterowanie we własnym zakresie.  
• Obiady we własnym zakresie 
• Na terenie pływalni  będzie uruchomiony grill bar z napojami oraz kanapki, sałatki i makarony  

22. INFORMACJE: 
• Biuro zawodów mieszczące się w budynku Krytej Pływalni OSR Zabierzów, ul. Kolejowa 15a czynne w 

piątek 21 kwietnia 2017 od godz. 1200 do zakończenia zawodów; w sobotę i niedzielę w trakcie trwania 
zawodów 

• Informacje o zawodach, zakwaterowaniu i wyżywieniu – www.pucharkmity.pl 
• Potwierdzenia zgłoszeń, listy zawodników, listy startowe itp. -www.pucharkmity.pl lub  www.swimart.pl 
• Listy startowe i wyniki live – www.pucharkmity.pl  www.megatiming.pl 
• Transmisja Video Live – www.pucharkmity.pl 
• Podczas zawodów oddana zostanie do użytku sala gimnastyczna ze strefą relaxu (leżaki, 

masaż), expo, oraz telebimem z relacją live z pływalni  

23. KONTAKT: 

• w sprawach finansowych: Krystian Frankiewicz- tel. 512094489, krystian.swimmer@poczta.fm 
 (Kluby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o przesłanie mailem danych niezbędnych do 
wystawienia faktury. Rachunki dla klubów, które nie prześlą danych, będą wysyłane pocztą.) 

• w sprawach organizacyjnych: Artur Czerwiec tel. 509 536 643, mail: info@pucharkmity.pl 
• w sprawach zgłoszeń: Artur Żak tel. 501 689 458, mail: zawody@swimart.pl 
• w sprawach zakwaterowania i wyżywienia (pomoc w organizacji): Damian Wentrych tel. 512120445 

email: damianwentrych@gmail.com 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych                      
i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów Pływackich o Puchar Rycerza Kmity.  
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