
 
 
 
 

 
Komunikat Organizacyjny 

XVI Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Rycerza Kmity 
Mistrzostw Województwa Małopolskiego 

 
 

1. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia OSR Zabierzów, 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15 

2. Termin zawodów:  10 – 12 grudnia 2021 (piątek - sobota - niedziela) 

3. Organizator zawodów: 

 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

 UKP Kmita Zabierzów 

 Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny  Zabierzów 

4. Patronat honorowy : Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan 

5. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego 

6. Projekt wsparty finansowo z budżetu Sołectwa Zabierzów 

7. Zasady uczestnictwa: w zawodach mają prawo startu zawodnicy 13 – sto letni i młodsi. 

8. Pomiar czasu : automatyczny 

9. Pływalnia 25m; 6 torów; temperatura wody 270 C 

10. Naczelnik zawodów: Artur Czerwiec 

11. Delegat MOZP: Kazimierz Woźnicki 

12. Zasady finansowania: 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów 

 Koszty uczestnictwa pokrywają kluby 

 Opłata startowa wynosi 15zł od każdego zgłoszonego startu w tym również startu zespołu sztafetowego 

 Lista startowa 50zł. Bezpłatna lista startowa w formacie *.pdf do pobrania ze strony www.livetiming.pl oraz 

www.swimart.pl   

13. Zgłoszenie do zawodów  

 Dla zawodników 10 lat i starsi w systemie SEL https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/147093   

 Dla zawodników 9 lat i młodsi zgłoszenia przez Entry Edytor  

 Termin zgłoszeń upływa 6 grudnia 2021 (poniedziałek) o godzinie 2200 

 Skreślenia bez ponoszenia opłaty startowej możliwe do środy 8 grudnia 2021 do godziny 2000 Skreślenia 

należy przesyłać wyłącznie mailem na adres: zawody@swimart.pl 

 Składy zespołów sztafetowych należy przesłać mailem na adres zawody@swimart.pl w terminie do 9 grudnia 

2021 do godziny 1800             

14. Regulamin zawodów:  

 W zawodach mają prawo startu tylko zawodnicy klubów zrzeszonych w Małopolskim OZP oraz uczniowie szkół 

mistrzostwa sportowego w Krakowie i Oświęcimiu  

 zawody będą rozegrane seriami na czas w podziale na kategorie wiekowe, zgodnie z przepisami FINA  i PZP. 

 W kategoriach wiekowej 9 lat i młodsi każdy zawodnik ma prawo do dwóch startów indywidualnych w bloku 

 W kategoriach wiekowych 10 – 12 lat każdy zawodnik ma prawo do pięciu startów indywidualnych jednak nie 

więcej niż dwa starty w bloku 

 W kategorii wiekowej 13 lat każdy zawodnik ma prawo do sześciu startów indywidualnych jednak nie więcej niż 

dwa starty w bloku 

 Memoriał Rycerza Kmity na dystansie 25m motylkowym zostanie rozegrany seriami na czas 

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


 Memoriał Rycerza Kmity na dystansie 50m stylem motylkowym zostanie rozegrany w łącznej kategorii wiekowej 

10-11 lat. Kwalifikują się najlepsi zawodnicy i zawodniczki na podstawie wyników konkurencji 50m stylem 

motylkowym wyłonieni w łącznej klasyfikacji wiekowej 10-11 lat 

 Memoriał Rycerza Kmity na dystansie 100m stylem motylkowym zostanie rozegrany w łącznej kategorii 

wiekowej 12-13 lat. Kwalifikują się najlepsi zawodnicy i zawodniczki na podstawie wyników konkurencji 100m 

stylem motylkowym wyłonieni w łącznej klasyfikacji wiekowej 12-13 lat 

 

15. Nagrody: 

 Nagrody rzeczowe lub bony zakupowe dla najlepszej zawodniczki i zawodnika  w każdej kategorii wiekowej 

(suma punktów z trzech najlepszych startów według tabeli wielobojowej FINA)  

 Medale i dyplomy dla trzech najlepszych zawodniczek,  zawodników oraz zespołów sztafetowych w każdej 

konkurencji i kategorii wiekowej  

 Puchary dla trzech najlepszych drużyn klubowych w łącznych kategoriach wiekowych 9 lat i młodsi, 10 – 11 lat 

oraz 12 – 13 lat. 

 

16. Program zawodów: 

BLOK I – PIĄTEK 10/12/2021 (rozgrzewka godz. 15:30 zawody godz. 16:00)  

L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

1 - 2 25m stylem motylkowym K/M  9 lat 

3 – 4 25m stylem grzbietowym K/M 8 lat i młodsi  9 lat 

5 – 6 25m stylem klasycznym K/M  9 lat 

7 – 8 25m stylem dowolnym K/M 8 lat i młodsi 9 lat 

9 – 10 100m stylem zmiennym K/M  9 lat 

11 4 x 25 stylem dowolnym MIX 
9 lat i młodsi 

pierwsza i druga zmiana dziewczynki, trzecia i czwarta zmiana chłopcy. 

 

 

BLOK II – SOBOTA 11/12/2021 – Rozgrzewka - 900 ( dziewczęta 900, chłopcy 930 ); Zawody - 1000 

 Dziewczęta  Chłopcy  Kategorie wiekowe 

12 50m stylem motylkowym 
Eliminacje 10-11 lat 

13 50m stylem motylkowym 
Eliminacje 10-11 lat 

10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

14 200m stylem dowolnym 15 200m stylem dowolnym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

16 100m stylem klasycznym 17 100m stylem klasycznym  11 lat 12 lat 13 lat 

18 100m stylem grzbietowym 19 100m stylem grzbietowym  11 lat 12 lat 13 lat 

20 100m stylem zmiennym 21 100m stylem zmiennym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

22 4 x 50 stylem dowolnym 23 4 x 50 stylem dowolnym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

BLOK III – SOBOTA 11/12/2021 – Rozgrzewka - 1500 ( dziewczęta 1500, chłopcy 1520 ); 
Uroczyste otwarcie - 1545; Zawody - 1600 

Dziewczęta Chłopcy Kategorie wiekowe 

24 50m stylem dowolnym 25 50m stylem dowolnym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

26 200m stylem klasycznym 27 200m stylem klasycznym  11 lat 12 lat 13 lat 

28 200m stylem grzbietowym 29 200m stylem grzbietowym  11 lat 12 lat 13 lat 

30 
100m stylem motylkowym 
Eliminacje 12-13 lat 

31 
100m stylem motylkowym 
Eliminacje 12-13 lat 

  12 lat 13 lat 

32 400m stylem dowolnym 33 400m stylem dowolnym  11 lat 12 lat 13 lat 

34 4 x 50m stylem zmiennym 35 4 x 50m stylem zmiennym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

 

 

 



Blok IV NIEDZIELA 12/12/2021 – Rozgrzewka – 930 ( dziewczęta 930, chłopcy 1000 ); Zawody – 1030  

Dziewczęta Chłopcy Kategorie wiekowe 

12F 50m st. motylkowym FINAŁ 13F 50m st. motylkowym FINAŁ Memoriał Rycerza Kmity 10-11 lat 

30F 
100m st. motylkowym 
FINAŁ 

31F 
100m st. motylkowym 
FINAŁ 

Memoriał Rycerza Kmity 12-13 lat 

36 50m stylem grzbietowym 37 50m stylem grzbietowym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

38 100m stylem dowolnym 39 100m stylem dowolnym  11 lat 12 lat 13 lat 

40 50m stylem klasycznym 41 50m stylem klasycznym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

42 200m stylem zmiennym 43 200m stylem zmiennym  11 lat 12 lat 13 lat 

44 800m stylem  dowolnym 45 800m stylem  dowolnym   12 lat 13 lat 

46 4 x 100m stylem dowolnym 47 4 x 100m stylem dowolnym  11 lat 12 lat 13 lat 

 

 

17. Regulamin rozgrzewki: 

 Tor 6 jest torem jednokierunkowym, przeznaczonym również na skoki startowe 

 Skoki startowe w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźba wykluczenia z zawodów 

 

18. Postanowienia końcowe:  

 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 

 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 (zawody@swimart.pl) imiennej listy trenerów biorących udział w zawodach do dnia                                          
9 grudnia 2021 do godziny 2000 

 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 za wyjątkiem biegów memoriałowych na dystansie 100m 
stylem motylkowym w łącznej kategorii wiekowej 11 – 13 lat, 

 Rozstawienie serii od najwolniejszej do serii najszybszej, 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty programu czasowego zawodów 
 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 
 

19. Rekomendowane restauracje oferujące catering 

 Oranżeria Per La Salut https://www.oranzeriazabierzow.pl  

 Pizzeria Marco  https://www.marcopizzeria.pl/    

 Pizzeria Paolo https://www.pizzapaolo.pl/   

 Pizzeria Bartolini https://m.facebook.com/BartoliniZabierzow/?ref=bookmarks          
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