
 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Grand Prix Małopolski IV 

Oświęcim, 15 maja 2021 

 
 

1. TERMIN ZAWODÓW:  15 maja 2021  

 Rozgrzewka godzina 830; zawody godzina 930 

 

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. Delegat MOZP: Kazimierz Woźnicki 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA:  

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 

 Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego od każdego zgłoszonego startu 

 Opłata za listę startową 40 zł. Bezpłatna lista startowa w formacie *.pdf do pobrania ze strony 

www.megatiming.pl oraz www.swimart.pl  

 

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

Zawodnicy zgłaszani do zawodów muszą mieć status aktywny w systemie SEL. W uzasadnionych przypadkach 

(za zgodą MOZP) do startu mogą zostać dopuszczeni zawodnicy 13-letni. 

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW w systemie SEL https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/134424 

 Termin zgłoszeń upływa we wtorek 11 maja 2021 o godzinie 2200 

 Skreśleń należy dokonywać mailowo na adres: zawody@swimart.pl w terminie do 13 maja 2020 do 

godz. 1800 

 

9. REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tor 8 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 

 Puchar/statuetka dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek zawodów w każdej kategorii 

wiekowej za sumę punktów z dwóch startów wg punktacji FINA 

 Nagrody finansowe dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w  kategorii wiekowej 17 lat                   

i starsi za sumę punktów z dwóch startów wg punktacji FINA 

http://www.megatiming.pl/
http://www.swimart.pl/
mailto:zawody@swimart.pl


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

wiekowych  15 – 16 lat oraz 14 lat 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: 

 

Sobota 15/5/2021, Rozgrzewka godz. 830, Zawody godz. 930 

Kobiety Mężczyźni 
1 50 st. klasycznym 2 50 st. klasycznym 

3 50 st. motylkowym 4 50 st. motylkowym 

5 400 st. zmiennym 6 400 st. zmiennym 

7 100 st. dowolnym 8 100 st. dowolnym 

9 200 st. klasycznym 10 200 st. klasycznym 

11 100 st. grzbietowym 12 100 st. grzbietowym 

13 200 st. motylkowym 14 200 st. motylkowym 

15 400 st. dowolnym 16 400 st. dowolnym 
 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności 

 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 pływalnię 

 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                                   

13 maja 2021 do godz. 1800 

 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 najlepszej serii do najsłabszej, 

 W przypadku zmiany regulacji dotyczących obostrzeń związanych z pandemią wirusa COVID 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

o Odwołania zawodów 

o Ograniczenia ilości zawodników biorących udział w zawodach 

o Zmiany formuły rozgrywania zawodów 

 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 

 
 

 


