
 

                                         
 

 

Komunikat organizacyjny zawodów pływackich  
 BIJEMY REKORDY  

pod patronatem Pawła Korzeniowskiego 
 

1. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia MOSiR, 32-602 Oświęcim, ul. Chemików 2 

2. Termin zawodów:  19 grudnia 2020 (sobota) 

3. Organizator zawodów: 

 UKP Unia Oświęcim 

 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

4. Przepisy techniczne:  

 Pływalnia 25  m – 8 torów 

 Temperatura wody 27⁰C 

 Pomiar czasu – elektroniczny  

5. Zasady uczestnictwa: w zawodach mają prawo startu zawodnicy 9 letni i starsi w podziale na kategorie wiekowe:  

 Kategoria I – zawodnicy 16 i starsi  ( rocznik 2004 i starsi ) 

 Kategoria II – zawodnicy 14 - 15 (rocznik 2006-2005) 

 Kategoria III – zawodnicy 13 lat ( rocznik 2007) 

 Kategoria IV – zawodnicy 12 lat ( rocznik 2008 ) 

 Kategoria V – zawodnicy 11 lat ( rocznik 2009 ) 

 Kategoria VI – zawodnicy 9 -10 lat ( rocznik 2011 -2010 ) 

6. Ze względu na ograniczenie ilości startujących do 150 osób zawody będą rozgrywane w następującej formule: 

I BLOK – kategoria I – II (150 osób) 
II BLOK – kategoria V – VI (150 osób) 
III BLOK – kategoria III – IV (150 osób) 
IV BLOK – kategoria I - II (150 osób) 

7. Kierownictwo zawodów: 

 Naczelnik zawodów: Alicja Woźnicka tel. 608426288 

8. Zasady finansowania: 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów 

 Koszty uczestnictwa pokrywają kluby 

 Opłata startowa wynosi 15zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego startu (zawodnik ma 

prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych w bloku).  

 Opłata za listę startową 50 zł. Bezpłatna lista startowa w formacie *.pdf do pobrania ze strony 

www.megatiming.pl oraz www.swimart.pl  

9. Zgłoszenie do zawodów 

 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 https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/101668  

 Zgłoszeń należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do: 8 grudnia 2020 (wtorek) do godz. 2200 

 Po dokonaniu zgłoszenia organizator zawodów wyłoni zawodników zakwalifikowanych do 

poszczególnych bloków zawodów oraz listę zawodników rezerwowych (do dnia 10.12.2020 do godziny 

2400) 

 Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY                      

w systemie SEL 
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 Zawodnicy kwalifikują się do zawodów na podstawie ilości punktów FINA za uzyskanych za                          

1 najlepszy wynik 

 Skreślenia możliwe do 16 grudnia 2020 (środa). Po tym terminie opłaty startowe pobierane będą 

zgodnie ze zgłoszeniem. 

 Opłatę startową należy przelać na konto po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się zawodników 

do startu do 16 grudnia 2020 (środa).  W TYTULE PRZELEWU ZAMIESZCZAMY: BIJEMY REKORDY, IMIĘ 

I NAZWISKO ZAWODNIKA, NAZWĘ KLUBU. Potwierdzenie dokonania opłaty startowej należy przesłać 

na adres alicjawoznicka@onet.eu 

 Opłatę startową należy przelać na konto: UKP Unia Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 2,  

Pekao SA. 94 1240 4171 1111 0000 4642 2301 

10. Regulamin zawodów: zawody będą rozegrane seriami na czas zgodnie z  przepisami FINA i PZP. Wyścig 200 m 

stylem motylkowym rozgrywany będzie w systemie eliminacji i finału ( w kategorii Open). 

11. Nagrody: 

 Dyplomy za miejsca I – III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 

 Nagrody finansowe dla trzech (lub więcej w przypadku pozyskania sponsorów) najlepszych 
zawodników i zawodniczek w  kategorii wiekowej I - II (za sumę 2 wyników wg tabeli wielobojowych 
FINA 2020). Wysokość nagród i ilość nagrodzonych zawodników uzależniona jest od  ilości 
pozyskanych środków finansowych. W przypadku takiej samej ilości punktów wygrywa zawodnik, 
który uzyskał najbardziej wartościowy rezultat. 
 

 Nagroda specjalna dla zwycięzcy i zwyciężczyni finału 200 m stylem motylkowym w kategorii Open 
 1 miejsce - 300 zł 
 2 miejsce – 200 zł 
 3 miejsce – 100 zł 

 

 Puchar dla zwycięzcy oraz nagroda specjalna dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek na 
dystansie 200 m stylem zmiennym ufundowana przez Prezesa MOZP  
 1 miejsce - 300 zł 
 2 miejsce – 200 zł 
 3 miejsce – 100 zł 

 

 Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w kategorii wiekowej III – VI (za 
sumę 2 wyników wg tabeli wielobojowych FINA 2020). W przypadku takiej samej ilości punktów 
wygrywa zawodnik, który uzyskał najbardziej wartościowy rezultat. 
 

 
12. Program zawodów: CZAS ROZPOCZĘCIA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW JEST ORIENTACYJNY I  ZOSTANIE 

DOPRECYZOWANY PO OTRZYMANIU ZGŁOSZEŃ 

 BLOK I - rozgrzewka godz. 7.00, zawody: godz. 8.00 

 BLOK II - rozgrzewka godz. 10.15 zawody: godz. 11.00 

 BLOK III - rozgrzewka godz. 13.15, zawody: godz. 14.00 

 BLOK IV -  rozgrzewka godz. 16.15, zawody: godz. 17.00 
 

 

BLOK I – ZAWODNICY 14 LAT i STARSI 

L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

1 – 2  200 m st. motylkowym ELIMINACJE K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 

3 – 4  50 m stylem dowolnym  K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 

5 – 6  100 m style. grzbietowym K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 

7 – 8  200 m stylem klasycznym K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 

9 – 10   200 m stylem dowolnym K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 

11 – 12   400 m stylem zmiennym ( 1 seria) K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 
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BLOK II – ZAWODNICY 9 – 11 LAT 

L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

13 – 14  50 m stylem dowolnym K/M 9 – 10 lat  11 lat 

15 – 16  100 m stylem grzbietowym K/M 9 – 10 lat  11 lat 

17 – 18  50 m stylem motylkowym K/M 9 – 10 lat  11 lat 

19 – 20  100 m stylem klasycznym K/M 9 – 10 lat  11 lat 

21 – 22  100 m stylem zmiennym K/M 9 – 10 lat  11 lat 

23 – 24  200 m stylem dowolnym K/M 9 – 10 lat  11 lat 

 

 

BLOK III – ZAWODNICY 12 – 13 LAT 

L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

25 – 26  200 m stylem dowolnym  K/M 12 lat 13 lat 

27 – 28  100 m stylem motylkowym K/M 12 lat 13 lat 

29 – 30  100 m stylem grzbietowym K/M 12 lat 13 lat 

31 – 32  50 m stylem dowolnym K/M 12 lat 13 lat 

33 – 34  100 m stylem klasycznym K/M 12 lat 13 lat 

35 – 36  200 m stylem zmiennym K/M 12 lat 13 lat 

 

 
BLOK IV – ZAWODNICY 14 LAT i STARSI 

L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

 200m stylem motylkowym FINAŁ K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 

37 – 38  100 m stylem klasycznym K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 

39 – 40 100 m stylem dowolnym K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 

41 – 42  
200 m stylem zmiennym 
PUCHAR PREZESA MOZP 

K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 

43 – 44  200 m stylem  grzbietowym K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 

45 – 46  100 m stylem motylkowym K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 

47 – 48  400 m stylem dowolnym K/M 14 – 15 lat 16 lat i starsi 

(**) – ilość rozgrywanych serii ze względu na ograniczenia czasowe będzie ustalona po dokonaniu zgłoszeń i może być 

ograniczona. 

 
13. Sprawy porządkowe: 

 ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI W TYM RODZICÓW 

 W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO ZAWODÓW ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI ZAWODNICY 

POSIADAJĄCY POLSKIE  OBYWATELSTWO, W RAZIE WOLNYCH MIEJSC W ZAWODACH MOGĄ 

WZIĄĆ UDZIAŁ ZAWODNICY ZZA GRANICY. 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem decydują osoby sprawujące kierownictwo  

zawodów 

 Za posiadanie aktualnych badań lekarskich czyni się odpowiedzialnymi trenerów i kierowników ekip 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje naczelnik zawodów 

 W trakcie zawodów dostępna będzie do rozgrzewki i rozpływania pływalnia 23 metrowa 

 

 

 



14. Zasady bezpieczeństwa 

 Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności w tym rodziców 

 Na zawodach mają prawo przebywać tylko zawodnicy i zgłoszeni trenerzy 

 Wszystkich uczestników obowiązują maseczki podczas trwania zawodów 

 W poszczególnych blokach zawodach brać będzie udział do 150 zawodników – decyduje kolejność 

zgłoszeń, 

 zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych  procedur bezpieczeństwa przeprowadzania 

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

 każdy uczestnik zawodów musi podpisać oświadczenie COVID, zbiorczą informację odnośnie 

posiadania oświadczeń zawodników i trenerów danego klubu. Oryginał Deklaracji Przedstawiciela 

Klubu (załącznik nr 1) należy dostarczyć do biura zawodów przed ich rozpoczęciem. 

 Zawodnicy i trenerzy otrzymają odpowiednie bransoletki uprawniające do wejścia na poszczególne 

cześć zawodów. Osoby nieposiadające odpowiednich bransoletek będą wypraszani z obiektu 

pływalni. 

 W celu przygotowania odpowiedniej ilości bransoletek dla trenerów prosimy o przesłanie na adres 

organizatora (e-mail alicjawoznicka@onet.eu) imiennej listy trenerów biorących udział w zawodach 

do dnia 16 grudnia 2020 do godziny 2200 

 Od wydanych bransoletek pobierana będzie kaucja od poszczególnych ekip:- 0-10 osób – 10 złotych,                  

11-20 osób – 20 złotych, 21-30 osób – 30 złotych, powyżej 30 osób – 50 złotych (prosimy                                      

o przygotowanie odliczonej kwoty). Kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu zawodów. 

 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas, 

 Rozstawienie serii od najwolniejszej serii do najszybszej, 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty programu czasowego zawodów 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 

 

14. Osoby zainteresowane wyżywieniem oraz zakwaterowaniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy pod 

adresem: Monika Grzeszkowiak tel. 501-432-441 (w godzinach 1600-2000), e-mail moniag1@onet.eu                            

w  nieprzekraczalnym  terminie  do  piątku 11 grudnia 2020 roku  do godziny 1200. 

 Podane ceny zawierają koszt noclegu wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja), 

 Korekty zamówienia zakwaterowania i wyżywienia można dokonać do środy 16 grudnia 2020 do 

godziny 1500. Po tym terminie organizator obciąży zgłaszającego pełnymi kosztami zgłoszenia 

 

 

 HOTEL ADRES 
ODLEGŁOŚĆ 

OD PŁYWALNI 

CENA  
(ŚNIADANIE, OBIAD, KOLACJA, 

NOCLEG) 

1 Hotel Dąbrowski ul. Dąbrowskiego 139,  Oświęcim  260 m 150 zł osobodzień 
2 Hotel Olimpijski ul. Chemików 2A, Oświęcim 100 m 150 zł/osobodzień 

 

 
 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!! 
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