
 
 

KOMUNIKATORGANIZACYJNY SOBOTA PŁYWACKA  
Małopolska Liga Dzieci  i Młodzików  
Memoriał Andrzeja Kiełbusiewicza 

Bochnia, 8 listopada 2020 
 

 

1. TERMIN ZAWODÓW:  8 listopada 2020 (niedziela) 

 Rozgrzewka  –  830  (dziewczęta 830; chłopcy 900);  

 Zawody  –  godzina 930 ; 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:  Kryta Pływalnia im. Jana Kota, 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 34 

 

3. INORMACJE TECHNICZNE:  

 Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C  

 Pomiar czasu: elektroniczny 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA oraz PZP 

  

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

 Kryta Pływalnia im. Jana Kota 

 UKS Sokół Mościce Tarnów 

 

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: 

 Delegat MOZP: Kazimierz Woźnicki 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA:  

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 

 Opłata startowa wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego startu w tym startu zespołu sztafetowego 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA: w zawodach mają prawo startu zawodnicy 10, 11, 12 i 13 – letni.  

 Każdy zawodnik w kategorii 10 i 11 lat  ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie  

 Każdy zawodnik w kategorii 12 i 13 lat  ma prawo startu w 3 konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie  

 Zawodnicy zgłaszani do zawodów muszą mieć status aktywny w systemie SEL. Z względu na ograniczenia 

w ilości zawodników (250 osób) pierwszeństwo w zgłoszeniu do zawodów mają zawodnicy reprezentujący 

kluby i Szkoły Mistrzostwa Sportowego z województwa małopolskiego. Zawodnicy z terenu innych 

województw zostaną dopuszczeni do startu w zawodach w miarę wolnych miejsc według kolejności 

zgłoszeń. Informacja o zawodnikach dopuszczonych do startu zostanie podana do dnia 4 listopada 2020 

do godziny 2100. 

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW należy w systemie SEL https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/98913 

 Termin zgłoszeń upływa we wtorek 3 listopada 2020 o godzinie 2200 

 Skreślenia bez ponoszenia opłaty startowej możliwe do 6 listopada 2020 do godziny 2000.  Skreśleń 

należy dokonywać mailowo na adres: zawody@swimart.pl ) 

 

9. REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki 

do wody  w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.  
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10. NAGRODY:  

 Medale za miejsca I – III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej indywidualnej 

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

 Puchar/statuetka dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej za sumę punktów 

z dwóch startów wg punktacji FINA.  

 Nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej za sumę punktów 

z dwóch startów wg punktacji FINA. 

 W konkurencji 50m, 100m, 200m stylem klasycznym dodatkowe nagrody za miejsca I-III od 

współorganizatora  UKS Sokół-Mościce Tarnów. w/w konkurencja jest wyścigiem memoriałowym. 

 Puchary dla sześciu najlepszych klubów w łącznej kategorii wiekowej 12 – 13 lat (dla klubu punktuje                         

2 zawodników  w każdej konkurencji. Sztafety punktowane są podwójnie, punktuje jedna sztafeta                                     

w konkurencji) 

 W kategorii wiekowej 10 i 11 lat puchary rywalizacji drużynowej  za miejsca I – III w każdej kategorii 

wiekowej. Każdy klub może wystawić więcej drużyn. 

 Punktacja drużynowa – miejsce 1 ilość klubów x 2 + 1pkt, 2 miejsce – 2pkt, miejsce 3 – 4 punkty miejsce             

4 – 1 pkt itd. (np. zgłoszonych 10 klubów miejsce 1 – 21 pkt, miejsce 2 – 19pkt, miejsce 3 – 17 punktów, 

miejsce 4 - 16pkt,       miejsce 5 – 15 pkt itd.) 

 

11. PROGRAM ZAWODÓW: 

Dziewczęta Chłopcy Kategorie Wekowe 

1 4 x 50m st. dowolnym MIX 10 lat 11 lat 12 lat  13 lat 

2 200m st. zmiennym 3 200m st. zmiennym   12 lat  13 lat 

4 100m st. zmiennym 5 100m st. zmiennym 10 lat 11 lat   

6 50m st. motylkowym 7 50m st. motylkowym 10 lat 11 lat 12 lat  13 lat 

8 50m st. grzbietowym 9 50m st. grzbietowym 10 lat    

10 100m st. grzbietowym 11 100m st. grzbietowym  11 lat   

12 200m st. grzbietowym  13 200m st. grzbietowym    12 lat  13 lat 

14 50m st. klasycznym 15 50m st. klasycznym 10 lat    

16 100m st. klasycznym 17 100m st. klasycznym  11 lat   

18 200m st. klasycznym 19 200m st. klasycznym   12 lat  13 lat 

20 100m st. dowolnym 21 100m st. dowolnym 10 lat    

22 200m st. dowolnym 23 200m st. dowolnym  11 lat   

24 400m st. dowolnym 25 400m st. dowolnym   12 lat  13 lat 

26 4 x 50m st. zmiennym 27 4 x 50m st. zmiennym 10 – 11 lat    

28 4 x 100 m st. zmiennym 29 4 x 100 m st. zmiennym   12 – 13 lat 

 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności w tym rodziców 

 W zawodach brać będzie udział do 250 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 należy zamieścić w systemie SEL (dodanie pliku                           

w systemie SEL w miejscu opłaty startowej). Oryginał wyżej wymienionego dokumentu 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 (a.zak@mozp.pl) imiennej listy trenerów biorących udział w zawodach do dnia                                          

6 listopada 2020 

 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, 

 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 
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