
 
 

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Pływaniu Dzieci i Młodzików 
 

Oświęcim 3 – 4 czerwca 2022 
 

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

2.  Termin zawodów:  3 – 4 czerwca 2022 (piątek – sobota) 

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 

i. Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu, w tym startu zespołu 
sztafetowego 

ii. Opłata startowa płatna przelewem w terminie do 31 maja 2022 na rachunek bankowy 
MOZP,  Bank PKO BP S.A.  II oddział  w Krakowie nr  61 1020 2906 0000 1202 0114 8055  

iii. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia całego klubu jest dołączenie do zgłoszenia końcowego 
skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. Opis 
przelewu powinien zawierać: nazwę przelewu LMOM  wraz z nazwą klubu oraz liczbą 
opłaconych startów. 

iv. Nie przewiduje się zwrotu opłaty startowej 
 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/155094 
 Termin zgłoszeń upływa we wtorek 31 maja 2022 o godzinie 2200 
 Po zamknięciu zgłoszeń skreśleń należy dokonywać mailowo na adres: zawody@swimart.pl 
 Skreślenia możliwe do 2 czerwca 2022 do godziny 2000.   
 Składy zespołów sztafetowych należy przesyłać na adres: zawody@swimart.pl  w terminie do               

2 czerwca 2022 do godziny 2000. 

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

10. 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. 

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 – 3/6/2022 – Rozgrzewka 1500 ( dziewczęta 1500, chłopcy 1530 ); Zawody - 1600 

Dziewczęta Chłopcy Kategorie wiekowe 

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

3 100m stylem dowolnym 4 100m stylem dowolnym  11 lat 12 lat 13 lat 

5 50m stylem klasycznym 6 50m stylem klasycznym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

7 100m stylem motylkowym 8 100m stylem motylkowym   12 lat 13 lat 

9 200m stylem zmiennym 10 200m stylem zmiennym  11 lat 12 lat 13 lat 

11 800m stylem  dowolnym 12 800m stylem  dowolnym   12 lat 13 lat 

13 4 x 100m stylem dowolnym 14 4 x 100m stylem dowolnym  11 lat 12 lat 13 lat 

Blok III – 4/6/2022– Rozgrzewka – 830 ( dziewczęta 830, chłopcy 955 ); Zawody - 930 
Uroczyste otwarcie - 920;  

Dziewczęta Chłopcy Kategorie wiekowe 

15 50m stylem motylkowym 16 50m stylem motylkowym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

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

19 100m stylem klasycznym 20 100m stylem klasycznym  11 lat 12 lat 13 lat 

21 100m stylem grzbietowym 22 100m stylem grzbietowym  11 lat 12 lat 13 lat 

23 100m stylem zmiennym 24 100m stylem zmiennym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

25 4 x 50 stylem dowolnym 26 4 x 50 stylem dowolnym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

Blok II – 4/6/2022 – Rozgrzewka - 1500 ( dziewczęta 1500, chłopcy 1530 ); Zawody - 1600 

Dziewczęta Chłopcy Kategorie wiekowe 

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

29 200m stylem klasycznym 30 200m stylem klasycznym  11 lat 12 lat 13 lat 

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

33 400m stylem dowolnym 34  400m stylem dowolnym   12 lat 13 lat 

35 4 x 50m stylem zmiennym 36 4 x 50m stylem zmiennym 10 lat 11 lat 12 lat 13 lat 

 
 



13. Sprawy porządkowe: 
 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, 
 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 31 maja 2022 roku pod adresem:  moniag1@onet.eu lub numer telefonu 
501 432 441. Preferowany kontakt mailowy. Kontakt telefoniczny po godzinie 1600. 

 


