
 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Już Pływam 

Bochnia, 29 maja 2022 

 
 

1. TERMIN ZAWODÓW:  29 maja 2022 (niedziela) 

 Rozgrzewka godzina 830 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: ręczny 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA  oraz PZP 

 

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

 TS Pływak Bochnia 

 Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni 

 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

 

5. Kierownictwo zawodów: Marcin Szwab 

 

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.swimart.pl oraz www.livetiming.pl 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA:  

 W zawodach mają prawo startu zawodnicy 10- letni i młodsi będące członkami klubów, stowarzyszeń 

i szkółek pływackich, a także osoby niezrzeszone 

 W zawodach mają prawo startu zawodnicy z terenu województwa małopolskiego 

 Każdy zawodnik może wystartować maksymalnie w dwóch konkurencjach indywidualnych i jeden raz 

w sztafecie. 

 Licencje zawodnicze PZP nie są wymagane. 

 Zawodnicy zobowiązani są do posiadania badań lekarskich lub oświadczeń opiekuna prawnego 

umożliwiających start w zawodach. Za posiadanie badań czyni się odpowiedzialnych kierowników 

poszczególnych ekip lub oświadczenie opiekuna prawnego zawodników niezrzeszonych 

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW  

 Zgłoszenie Zawodnicy bez licencji przez edytor zgłoszeń SPLASH Entry Edytor. Wygenerowany plik 

*.lxf należy wysłać na adres zawody@swimart.pl  

 Termin zgłoszeń upływa we wtorek 24 maja o godzinie 2200 

 Skreśleń należy dokonywać mailowo na adres: zawody@swimart.pl  w terminie do 26 maja 2022 do 

godz. 1800 

http://www.swimart.pl/
http://www.livetiming.pl/


 Składy zespołów sztafetowych prosimy podawać do 26 maja 2022 do godziny 2000 na adres mailowy 

zawody@swimart.pl  

 

9. REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki startowe. 

Skoki startowe w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów. W sytuacji dużej 

liczby oczekujących na skok organizator zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowego toru na skoki 

startowe 

 

10. NAGRODY:  

 Medale za miejsca I – III oraz dyplomy za miejsca I – VI w każdej kategorii wiekowej 

 Puchar dla trzech najlepszych drużyn w łącznej kategorii wiekowej 10 lat i młodsi 

 Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest według poniższych zasad: 
 dla drużyny punktuje każdy zawodnik klubu sklasyfikowany na miejscach 1 -32 
 dla drużyny punktują wszystkie sztafety danego klubu 
 punktacja liczona jest wg klucza:  Im – 33pkt; IIm – 31pkt; IIIm – 30pkt;  IVm – 29pkt;                      

Vm – 28pkt, VIm – 27pkt; ….. XXXIIm – 1pkt 
 

11. PROGRAM ZAWODÓW: 

Już Pływam 

L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

1-2 25m st. motylkowym K/M 8 lat i młodsi 9 lat 10 lat 

3-4 25m st. grzbietowym K/M 8 lat i młodsi 9 lat  

5-6 50m st. grzbietowym K/M   10 lat 

7-8 25m st. klasycznym K/M 8 lat i młodsi 9 lat  

9-10 50m st. klasycznym    10 lat 

11-12 25m st. dowolnym K/M 8 lat i młodsi 9 lat  

13-14 50m st. dowolnym K/M   10 lat 

15 4x25m st. dowolnym K/M 10 lat i młodsi 

 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Zawody są rozgrywane z udziałem z zachowaniem dystansu społecznego. 

 Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnych  procedur bezpieczeństwa przeprowadzania 

zawodów pływackich w związku z COVID-19 opracowanych przez PZP i MOZP, 

 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 

 

 

 


