
 
 

 
 

Komunikat Organizacyjny 
II Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego 

Mistrzostw Województwa Małopolskiego Dzieci 
Kraków, 11 grudnia 2022 

 
 

1. Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia przy Szkole Podst. z Oddz. Sportowymi nr 5 im. Polskich  Olimpijczyków,   

     30-079 Kraków, al. Kijowska 8 

2. Termin zawodów:  11 grudnia 2022 (niedziela) 

3. Organizator zawodów: 

 Małopolski Okręgowy Związek Pływacki 

 Stowarzyszenie Olimpijczyk Kraków 

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków 

4. Zasady uczestnictwa: w zawodach mają prawo startu zawodnicy 10-letni i młodsi. 

5. Pomiar czasu : automatyczny 

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

7. Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski 

8. Naczelnik zawodów: Paulina Kujawa 

9. Delegat MOZP: Kazimierz Woźnicki 

10. Zasady finansowania: 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów 

 Koszty uczestnictwa pokrywają kluby 

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

 Opłata startowa płatna przelewem w terminie do 6 grudnia 2022 na rachunek bankowy MOZP,  

Bank PKO BP S.A.  II oddział  w Krakowie nr  61 1020 2906 0000 1202 0114 8055  z dopiskiem ZMOD 

 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia całego klubu jest dołączenie do zgłoszenia końcowego skanu lub 

zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. Opis przelewu powinien 

zawierać: nazwę przelewu OMWM wraz z nazwą klubu oraz liczbą opłaconych startów. 

 Opłata startowa nie będzie pobierana od zawodników wycofanych w terminie do 6 grudnia 2022 do 

godz. 2200 

 Przy skreśleniach dokonanych od 7 grudnia 2022 nie przewiduje się zwrotu opłaty startowej 

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

www.swimart.pl   

11. Zgłoszenie do zawodów  

 Zgłoszenia do zawodów w plik lxf  

 Termin zgłoszeń upływa 6 grudnia 2022 (wtorek) o godzinie 2200 

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

2022 do godziny 1800             

12. Regulamin zawodów:  

 Licencje zawodnicze nie są wymagane 

 W zawodach mają prawo startu tylko zawodnicy klubów, szkółek, stowarzyszeń, osoby niezrzeszone z terenu 

województwa małopolskiego  

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

 Każdy zawodnik ma prawo do dwóch startów indywidualnych w bloku 

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


13. Nagrody: 

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

 Dyplomy za miejsca I – VI w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 

 Puchary ufundowane przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego dla sztafet za miejsca I – III 
(łączna klasyfikacja punktowa open kobiet i mężczyzn wszystkich konkurencji sztafetowych)  
 

 

14. Program zawodów: 

BLOK I – Niedziela 11/12/2022 – Rozgrzewka – 1045; Uroczyste otwarcie – 1145; Zawody – 1150 

Dziewczęta Chłopcy Kategorie wiekowe 

1 50m stylem dowolnym 2 50m stylem dowolnym   10 lat 

3 25m st. dowolnym 4 25m st. dowolnym 8 lat i młodsi 9 lat  

5 50m st. klasycznym 6 50m st. klasycznym   10 lat 

7 25m st. klasycznym 8 25m st. klasycznym 8 lat i młodsi 9 lat  

9 100m st. zmiennym 10 100m st. zmiennym  9 lat 10 lat 

11 4 x 50m stylem dowolnym 12 4 x 50m stylem dowolnym   10 lat 

13 4 x 25m stylem dowolnym 14 4 x 25m stylem dowolnym 9 lat i młodsi  

BLOK II – Niedziela 11/12/2022 – Rozgrzewka - 1430; Zawody - 1530 

Dziewczęta Chłopcy Kategorie wiekowe 

15 50m stylem motylkowym 16 50m stylem motylkowym   10 lat 

17 25m stylem motylkowym 18 25m stylem motylkowym  9 lat  

19 50m stylem grzbietowym 20 50m stylem grzbietowym   10 lat 

21 25m stylem grzbietowym 22 25m stylem grzbietowym 8 lat i młodsi 9 lat  

23 200m stylem dowolnym  24 200m stylem dowolnym    10 lat 

25 4 x 50m stylem zmiennym 26 4 x 50m stylem zmiennym   10 lat 

27 4 x 25m stylem zmiennym 28 4 x 25m stylem zmiennym 9 lat i młodsi  

 

15. Regulamin rozgrzewki: 

 Tor 6 jest torem jednokierunkowym, przeznaczonym również na skoki startowe 

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

 

16. Postanowienia końcowe:  

 Godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków zawodów mogą ulec zmianie, 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem decydują osoby sprawujące kierownictwo 

zawodów, 

 Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas, 

 Rozstawienie serii od najsłabszej serii do najszybszej, 

 zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu. 

 

17. Istnieje możliwość zamówienia obiadów w stołówce Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w cenie 

35,00zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Dominiką Ir-Bulwan, telefon 791 562 054 , e-mail: 

ir.dominika@gmail.com Zamówienia należy składać do godziny 2000 dnia 6 grudnia 2022. 
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