
 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
GRAND PRIX MAŁOPOLSKI RUNDA IV 2018/2019 

Oświęcim, 6 kwietnia 2019 
 

1. TERMIN ZAWODÓW:  6 kwietnia 2019 

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

3. INORMACJE TECHNICZNE: 

 Pływalnia 50m; 8 torów, temperatura wody: 27°C 

 Pomiar czasu: elektroniczny 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA  oraz PZP 

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

 UKP Unia Oświęcim 

 MOSIR Oświęcim 

5. ZASADY FINANSOWANIA:  

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 

 Opłata startowa wynosi 10zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego oraz zespołu sztafetowego 

6. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: Kazimierz Woźnicki 

7. ZASADY UCZESTNICTWA: w zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 letni, 15-16 letni oraz 17 letni i starsi. Każdy 

zawodnik ma prawo do nieograniczonej liczby startów. Zawodnicy nieposiadający statusu „aktywny” w systemie SEL nie 

będą dopuszczani do startu.  

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW  w systemie SEL https://l2.polswim.pl/zawody 

 Termin zgłoszeń upływa we wtorek 2 kwietnia 2019 o godzinie 2200 

 Po zamknięciu zgłoszeń skreśleń (zgodnie z Regulaminem GPM) należy dokonywać mailowo na adres: 

zawody@swimart.pl 

9. REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tor 1 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody 

w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów. 

10. NAGRODY: Zgodnie z Regulaminem Grand Prix Małopolski 

 Medale GPM dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek zawodów w każdej kategorii wiekowej za sumę 

punktów z dwóch startów wg punktacji FINA 

 Nagrody rzeczowe (bony zakupowe) dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii 

wiekowej za sumę punktów z dwóch startów wg punktacji FINA 

 Puchar dla trzech najlepszych klubów wg punktacji drużynowej w łącznej kategorii wiekowej 14 lat i starsi 

11. PROGRAM ZAWODÓW: 

Kobiety Mężczyźni 

BLOK PRZEDPOŁUDNIOWY (rozgrzewka godzina 7:45; zawody godzina 9:00) 
1 4 x 50m stylem zmiennym* 2 4 x 50m stylem zmiennym* 

3 400m stylem zmiennym 4 400m stylem zmiennym 

5 100m stylem dowolnym 6 100m stylem dowolnym 

7 100m stylem grzbietowym 8 100m stylem grzbietowym 

9 200m stylem motylkowym 10 200m stylem motylkowym 

11 200m stylem klasycznym 12 200m stylem klasycznym 

13 400m stylem dowolnym 14 400m stylem dowolnym 

BLOK POPOŁUDNIOWY (rozgrzewka godzina 14:30; zawody godzina 15:30) 
15 4 x 50m stylem dowolnym* 16 4 x 50m stylem dowolnym* 

17 200m stylem zmiennym 18 200m stylem zmiennym 

19 200m stylem dowolnym 20 200m stylem dowolnym 

21 100m stylem klasycznym 22 100m stylem klasycznym 

23 100m stylem motylkowym 24 100m stylem motylkowym 

25 200m stylem grzbietowym 26 200m stylem grzbietowym 

27 800 dowolnym (3 serie) 28 800 dowolnym (3 serie) 

*prosimy o podawanie składów zespołów sztafetowych maliem na adres zawody@swimart.pl  

https://l2.polswim.pl/zawody
mailto:zawody@swimart.pl
mailto:zawody@swimart.pl


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas 

 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich. Za ich posiadanie czyni się 

odpowiedzialnymi trenerów 

 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 

 Godziny rozpoczęcia BLOKU II mogą ulec zmianie 

13. Istnieje możliwość zamówienia obiadów w cenie 25zł. Zamówienia do dnia 3 kwietnia 2019.  Kontakt z p. Moniką 

Grzeszkowiak adres e-mail plywalnia@mosir.oswiecim.pl lub numer telefonu 501 432 441 
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