
 

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Sobota Pływacka Runda IV Małopolska Liga Młodzików 

Kraków, 8 października 2022 

 
 

1. TERMIN ZAWODÓW:  8 października 2022  

 Rozgrzewka godzina 830 , zawody godzina 930 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:  Kryta Pływalnia ZSOMS Kraków, 31-521 Kraków, ul. Grochowska 20 

 

3. INORMACJE TECHNICZNE: 

 Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C 

 Pomiar czasu: elektroniczny 

 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA  oraz PZP 

 

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

 UKS SMS Galicja Kraków 

 ZSOMS Kraków 

 

5. Delegat MOZP: Łukasz Wądrzyk 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA:  

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny 

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

 Opłata startowa płatna przelewem w terminie do 4 października 2022 na rachunek 

bankowy MOZP,  Bank PKO BP S.A.  II oddział  w Krakowie nr  61 1020 2906 0000 1202 0114 

8055 z dopiskiem SP_MLM 

 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia całego klubu jest dołączenie do zgłoszenia końcowego 

skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. Opis przelewu 

powinien zawierać: nazwę przelewu SP2OSW  wraz z nazwą klubu oraz liczbą opłaconych 

startów. 

 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 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA: w zawodach mają prawo startu zawodnicy 11 – 13–letni. 

 Zawodnicy zgłaszani do zawodów muszą mieć status aktywny w systemie SEL.  

 Zawodnicy 11-letni mają prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie 

 Zawodnicy 12-13 letni maja prawo w trzech konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie 

 

 

 

 

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


 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW  

 Zgłoszenia wyłącznie w systemie SEL https://l2.polswim.pl/zawody/zgloszenia/157757 

 Termin zgłoszeń upływa we wtorek 4 października 2022 o godzinie 2200 

 Skreśleń należy dokonywać mailowo na adres: zawody@swimart.pl  w terminie do 6 października 

2022 do godz. 1800 

 Składy zespołów sztafetowych prosimy podawać do 6 października 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:  

 Dyplomy za miejsca I – VI w każdej konkurencji i kategorii wiekowej (klasyfikacja otwarta) 

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

 Puchar/statuetka dla najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej za sumę 

punktów z dwóch startów wg punktacji FINA (klasyfikacja tylko dla zawodników z klubów 

zrzeszonych w MOZP) 

 Nagrody rzeczowe/bony zakupowe dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej 

kategorii wiekowej za sumę punktów z dwóch startów wg punktacji FINA (klasyfikacja tylko dla 

zawodników z klubów zrzeszonych w MOZP) 

 Puchar dla 3 najlepszych klubów w łącznej kategorii wiekowej 11 – 13 lat (klasyfikacja tylko dla 

klubów zrzeszonych w MOZP) 

 Punktacja Im – 17pkt, IIm – 15pkt, IIIm – 14pkt, IVm – 13pkt …. XVIm – 1pkt. Sztafety punktują 

podwójnie. Punktuje jedna sztafeta 

 

11. PROGRAM ZAWODÓW: 

L.p. KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE 

1 4x50m st. zmiennym MIX 11 lat 12 lat 13 lat 

2-3 50m st. dowolnym K/M 11 lat 12 lat 13 lat 

4-5 50m st. motylkowym K/M 11 lat   

6-7 100m st. motylkowym K/M  12 lat 13 lat 

8-9 50m st. grzbietowym K/M 11 lat 12 lat 13 lat 

10-11 100m st. klasycznym K/M 11 lat 12 lat 13 lat 

12-13 200m st. dowolnym K/M 11 lat 12 lat 13 lat 

14-15 100m st. zmiennym K/M 11 lat 12 lat 13 lat 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas, 

 Rozstawienie serii od najwolniejszej do najszybszej 

 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 

 


