
 
 

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Pływaniu Dzieci i Młodzików  

Wojewódzka Olimpiada „Małopolska 2021”   
Oświęcim 5 – 6 czerwca 2021 

 
1. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia MOSiR Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 2 

2.  Termin zawodów:  5 – 6 czerwca 2021 (sobota - niedziela) 

3. Organizator zawodów: 

 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

 UKS Ósemka Oświęcim 

 MOSiR Oświęcim 

 

4. Przepisy techniczne:  

 Pływalnia 25 m – 8 torów 

 Temperatura wody – 27⁰C 

 Pomiar czasu: elektroniczny  

5. Zasady uczestnictwa: w zawodach mają prawo startu zawodnicy 10, 11, 12, 13 letni. Każdy zawodnik ma 

prawo do 2 startów indywidualnych w bloku, jednakże nie więcej niż 5 startów indywidualnych łącznie. 

Zawodnicy nie posiadający licencji nie będą dopuszczani do startu.  

 

6. Kierownictwo zawodów: Kazimierz Woźnicki 

 
7. Zasady finansowania: 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów 

 Koszty uczestnictwa pokrywają kluby 

 Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego i sztafety 

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

www.livetiming.pl oraz www.swimart.pl 

 

8. Zgłoszenie do zawodów: w systemie SEL: https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/137315 

 Termin zgłoszeń upływa we wtorek 1 czerwca o godzinie 2200 

 Po zamknięciu zgłoszeń skreśleń należy dokonywać mailowo na adres: zawody@swimart.pl 

 Skreślenia bez pobierania opłaty startowej możliwe do 3 czerwca 2021 do godziny 2000.  Po tym 

terminie opłaty startowe pobierane będą zgodnie ze zgłoszeniem.  

 Składy zespołów sztafetowych należy przesyłać na adres: zawody@swimart.pl  w terminie do               

3 czerwca 2021 do godziny 2000. 

9. Regulamin zawodów: zawody będą rozegrane seriami na czas zgodnie z  przepisami FINA i PZP  

10. 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. 

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


11. Nagrody: 

 Puchary dla najlepszych drużyn (klubów) za miejsca I – VI w łącznej kategorii wiekowej 10-13 lat 

 Medale za miejsca I - III w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 

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

 Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników i zawodniczek za miejsca I – III za sumę punktów         
z dwóch startów wg punktacji FINA w każdej kategorii wiekowej 

 
12. Program zawodów: 

Blok I – 5/6/2021 – Rozgrzewka - 830 ( dziewczęta 830, chłopcy 900  ); Zawody - 930 

Dziewczęta Chłopcy Kategorie wiekowe 

1 50m stylem motylkowym 2 50m stylem motylkowym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

3 200m stylem dowolnym 4 200m stylem dowolnym  11 lat 12 lat 13 lat 

5 100m stylem klasycznym 6 100m stylem klasycznym  11 lat 12 lat 13 lat 

7 100m stylem grzbietowym 8 100m stylem grzbietowym  11 lat 12 lat 13 lat 

9 100m stylem zmiennym 10 100m stylem zmiennym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

11 4 x 50 stylem dowolnym 12 4 x 50 stylem dowolnym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

Blok II – 5/6/2021 – Rozgrzewka - 1500 ( dziewczęta 1500, chłopcy 1520 ); 
Uroczyste otwarcie - 1545; Zawody - 1600 

Dziewczęta Chłopcy Kategorie wiekowe 

13 50m stylem dowolnym 14 50m stylem dowolnym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

15 200m stylem klasycznym 16 200m stylem klasycznym  11 lat 12 lat 13 lat 

17 200m stylem grzbietowym 18 200m stylem grzbietowym  11 lat 12 lat 13 lat 

19 400m stylem dowolnym 20 400m stylem dowolnym   12 lat 13 lat 

21 4 x 50m stylem zmiennym 22 4 x 50m stylem zmiennym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

Blok III – 6/6/2021– Rozgrzewka - 900 ( dziewczęta 900, chłopcy 930 ); Zawody - 1000 

Dziewczęta Chłopcy Kategorie wiekowe 

     

23 50m stylem grzbietowym 24 50m stylem grzbietowym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

25 100m stylem dowolnym 26 100m stylem dowolnym  11 lat 12 lat 13 lat 

27 50m stylem klasycznym 28 50m stylem klasycznym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

29 100m stylem motylkowym 30 100m stylem motylkowym   12 lat 13 lat 

31 200m stylem zmiennym 32 200m stylem zmiennym  11 lat 12 lat 13 lat 

33 800m stylem  dowolnym 34 800m stylem  dowolnym   12 lat 13 lat 

35 4 x 100m stylem dowolnym 36 4 x 100m stylem dowolnym  11 lat 12 lat 13 lat 

 

13. Sprawy porządkowe: 

 Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności. Na teren pływalni będą wpuszczani wyłącznie 

trenerzy oraz zawodnicy, 

 Godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków zawodów mogą ulec zmianie,  

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem decydują osoby sprawujące 

kierownictwo  zawodów, 

 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, 



 trenerzy otrzymają odpowiednie bransoletki uprawniające do wejścia na poszczególne części 

zawodów, od wydanych bransoletek pobierana będzie kaucja, 

 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 

 

14. Osoby zainteresowane wyżywieniem oraz zakwaterowaniem prosimy o mailowy z Panią Moniką 

Grzeszkowiak w terminie do 1 czerwca 2021 roku pod adresem:  moniag1@onet.eu lub numer telefonu 

501 432 441. Preferowany kontakt mailowy. Kontakt telefoniczny po godzinie 1600. 
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