
 

 
 

 
 

 

HELPiada 
Zawody Pływackie 

Przyjdź, Przepłyń, Pomóż !!! 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
KRAKÓW, 26.11.2022r. 

 
1. Termin zawodów: 26.11.2022r.  

• Początek zawodów godzina 16:00 
2. Miejsce zawodów: Zespół Krytych Pływalni AWF Kraków, Jana Pawła II 78, 31-571 

Kraków 
3. Informacje techniczne: 

• Pływalnia 25m, 8 torów, temperatura wody 27oC 

• Pomiar czasu ręczny 

• Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami FINA i PZP 
4. Organizator zawodów: 

• AWF Kraków 

• UKS SMS Galicja Kraków 

• ZSOMS Kraków 

• Pracownicy Swim Test 
5. Zasady finansowania:  

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

• Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt 

• Opłata startowa wynosi 50zł od uczestnika – płatność gotówką na miejscu w 
biurze zawodów (trener odpowiedzialny za drużynę wpłaca za wszystkich 
zawodników) 

• Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przelane na zbiórkę „siepomaga.pl”  
w celu wsparcia i powrotu do zdrowia naszego szefa, przyjaciela, Pana 
Kordiana Lacha 

6. Zasady uczestnictwa: 

• prawo startu w zawodach mają dzieci i młodzież będące członkami klubów, 
stowarzyszeń i szkółek pływackich, a także osoby niezrzeszone  

• uczestnikiem nie może być osoba, która posiada licencję sportową z roczną 
karencją 

• jeden zawodnik może brać udział maksymalnie w 2 konkurencjach 



indywidualnych oraz jednej sztafecie drużynowej  

• drużyna może zgłosić maksymalnie 2 sztafety drużynowe 

• Zastrzega się możliwość nie przyjęcia zgłoszeń ze względu na zbyt dużą liczbę 
uczestników. 

7. Zgłoszenia do zawodów: 

• Zgłoszenia muszą być przygotowane w edytorze zgłoszeń SPLASH Entry Editor 
(zgłoszenia szkółek, klubów, zespołów) 

• Wygenerowany plik lxf należy przesyłać na adres: helpiada2022@gmail.com  

• Zgłoszenia zawodników niezrzeszonych/ indywidualnych będą przyjmowane 
również mailowo na adres: helpiada2022@gmail.com . W treści maila należy 
napisać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia dd/mm/rrrr, 
konkurencje oraz (ale nie obowiązkowo) czas uzyskany w ostatnich 12 
miesiącach.  

• Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia 
dd/mm/rrrr, konkurencje oraz czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.  

• Składy zespołów sztafetowych proszę podawać mailowo na adres 
helpiada2022@gmail.com  do czwartku 24 listopada 2022 

• Termin zgłoszenia upływa we wtorek 22 listopada 2022 o godzinie 20:00, 
zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą uwzględniane. 

• Skreślenie bez pobierania opłaty startowej możliwe do czwartku 24 listopada 
2022r. do godziny 20:00 

• Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania zgłoszenia dostępne na 
stronie www.swimart.pl 

• Potwierdzenie zgłoszeń będzie wysyłane mailowo (wraz z listą startową) 
8. Regulamin rozgrzewki: rozgrzewkę zawodnicy przeprowadzają jedynie na lądzie, 

organizator nie przewiduje rozgrzewki w wodzie 
9. Program zawodów:  

Kategoria Rok urodzenia Konkurencje 

 
I 

2016 i młodsi 
 

25m „wyścigi łodzi motorowych” 
25m stylem grzbietowym 

 
II 

                 2015 

 

25m stylem grzbietowym 
25m „wyścigi łodzi motorowych” 

 
III     2014 

25m stylem grzbietowym 
25m stylem dowolnym 

 
IV    2013 

25m stylem dowolnym 
25m stylem motylkowym 
25m stylem klasycznym 

 
V                2012 

50m stylem dowolnym 
50m stylem grzbietowym 

 
VI 

Sztafeta drużynowa 
2014 i młodsi 

4 x 25m stylem dowolnym 

 
VII 

Sztafeta drużynowa 
2012- 2013 

 
4 x 25m stylem dowolnym 
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       VIII 
Sztafeta drużynowa 

2011 i starsi 
4 x 50m stylem zmiennym  

IX 2011 
50m stylem dowolnym 

50m stylem klasycznym 
 

X 2010 - 2009 
50m stylem dowolnym  

50m stylem klasycznym 

XI 2008 - 2007 
50m stylem klasycznym 
50m stylem motylkowym 
100m zmiennym 

XII 
2006 - 2005 

 

50m stylem klasycznym 

50m stylem motylkowym 

100m stylem zmiennym 

XIII 2004 - 2000 

50m stylem klasycznym 

50m stylem motylkowym 
100m stylem zmiennym  

XIV Open (1999+) 
50m stylem klasycznym 
50m stylem dowolnym 
 OPIS KONKURENCJI: 

• „wyścigi łodzi motorowych”– pokonanie dystansu 25m trzymając piankowy makaron 
pod pachami  

• Sztafeta drużynowa 2014 i młodsi, 2012-2013 oraz 2011 i starsi musi składać się z: 
minimum 1 dziewczynki i 1 chłopca 

Start w każdej konkurencji indywidualnej może być wykonywany poprzez: skok startowy, skok 
na nogi, start z wody. 

10. Nagrody: 

• Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach za miejsca 1-3 będą 
przyznawane medale oraz dyplomy 

• Puchary za miejsca 1-3 w sztafetach drużynowych 
11. Postanowienia końcowe: 

• Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas 

• Rozstawienie serii od najwolniejszej do najszybszej 

• Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień 
niniejszego komunikatu 

• Wydarzenie swoim patronatem obejmuje Jan- Krzysztof Duda – Arcymistrz 
szachowy 

• Na zawodach odbędzie się licytacja gadżetów zasponsorowanych od znanych 
sportowców 

• Wjazd na parking AWF Kraków od strony ul. Nowohuckiej za okazaniem 
wydrukowanego identyfikatora wjazdowego (załącznik „identyfikator wjazdu” 
na stronie swimart.pl) 
 

   
 
 



 
  


