
 
 

 

 

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

GRAND PRIX - PUCHAR POLSKI 
 

W PŁYWANIU 
 

ZAWODY KWALIFIKACYJNE 
 

DO MISTRZOSTW ŚWIATA 
 

W WINDSOR 
 

POZNAŃ 
 

19 –20.11.2016 R. 

 



1. Termin i miejsce zawodów. 

 

19 – 20.11.2016, Pływalnia „Termy Maltańskie” ul. Termalna 1, 61-028 Poznań 

 

2. Organizatorzy. 

 

 Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki 

 Polski Związek Pływacki 

 Termy Maltańskie 

 

3. Partnerzy. 

 

 Urząd Miasta Poznania 

 

4. Kierownictwo zawodów. 

 

 Naczelnik zawodów – Andrzej Olszewski 

 

5. Uczestnictwo. 

 

5.1 Według zasad generalnych Regulaminu Imprez PZP 

5.2 W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 letni i starsi, dopuszczony jest start 

zawodniczek 13 letnich, które będą kwalifikowały się na zawody Krajów Europy 

Środkowej. 

5.3 Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni przez klub/szkołę lub PZP. 

5.4 Zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję oraz badania lekarskie. 

 

6. Program zawodów. 

 

Odprawa techniczna odbędzie się 18.11.2016 o godz. 20.00 w Sali konferencyjnej 

pływalni Termy Maltańskie, ul. Termalna 1 

W dniu 18.11.2016 pływalnia do treningów zostanie udostępniona w godzinach od 

18.00 do 20.00. 

 

 

 

 

 

 



I blok – 19.11.2016 
zawody godz. 9.00 

rozgrzewka godz.8.00 
 

Kobiety Mężczyźni 

1.1 200 m st. dowolnym (5 serii) 2.1 200 m st. dowolnym (5 serii) 

3.1 100 m st. klasycznym (5 serii) 4.1 100 m st. klasycznym (5 serii) 

5.1 50 m st. motylkowym (5 serii) 6.1 50 m st. motylkowym (5 serii) 

7.1 200 m st. grzbietowym (5 serii) 8.1 200 m st. grzbietowym (5 serii) 

9.1 100 m st. zmiennym (5 serii) 10.1 100 m st. zmiennym (5 serii) 

11.1 800 m st. dowolnym (3 serie)   

Pozostałe serie 

1.2 200 m st. dowolnym 2.2 200 m st. dowolnym 

3.2 100 m st. klasycznym 4.2 100 m st. klasycznym 

5.2 50 m st. motylkowym 6.2 50 m st. motylkowym 

7.2 200 m st. grzbietowym 8.2 200 m st. grzbietowym 

9.2 100 m st. zmiennym 10.2 100 m st. zmiennym 

11.2 800 m st. dowolnym   

II blok – 19.11.2016 
uroczyste otwarcie godz. 16.45 

zawody godz. 17.00 
rozgrzewka godz.16.00 

 

12.1 100 m st. dowolnym (5 serii) 13.1 100 m st. dowolnym (5 serii) 

14.1 50 m st. klasycznym (5 serii) 15.1 50 m st. klasycznym (5 serii) 

16.1 200 m st. motylkowym (5 serii) 17.1 200 m st. motylkowym (5 serii) 

18.1 100 m st. grzbietowym (5 serii) 19,1 100 m st. grzbietowym (5 serii) 

20.1 200 m st. zmiennym (5 serii) 21.1 200 m st. zmiennym (5 serii) 

22.1 400 m st. dowolnym (3 serie) 23.1 400 m st. dowolnym (3 serie) 

Pozostałe serie 

12.2 100 m st. dowolnym 13.2 100 m st. dowolnym 

14.2 50 m st. klasycznym 15.2 50 m st. klasycznym 

16.2 200 m st. motylkowym 17.2 200 m st. motylkowym 

18.2 100 m st. grzbietowym 19.2 100 m st. grzbietowym 

20.2 200 m st. zmiennym 21.2 200 m st. zmiennym 

22.2 400 m st. dowolnym 23.2 400 m st. dowolnym 

III blok – 20.11.2016 
zawody godz. 9.00 

rozgrzewka godz.8.00 
 

24.1 400 m st. zmiennym (3 serie) 25.1 400 m st. zmiennym (3 serie) 

26.1 50 m st. dowolnym (5 serii) 27.1 50 m st. dowolnym (5 serii) 

28.1 200 m st. klasycznym (5 serii) 29.1 200 m st. klasycznym (5 serii) 

30.1 100 m st. motylkowym (5 serii) 31.1 100 m st. motylkowym (5 serii) 

32.1 50 m st. grzbietowym (5 serii) 33.1 50 m st. grzbietowym (5 serii) 

  34.1 1500 m st. dowolnym (3 serie) 



Pozostałe serie 

24.2 400 m st. zmiennym 25.2 400 m st. zmiennym 

26.2 50 m st. dowolnym 27.2 50 m st. dowolnym 

28.2 200 m st. klasycznym 29.2 200 m st. klasycznym 

30.2 100 m st. motylkowym 31.2 100 m st. motylkowym 

32.2 50 m st. grzbietowym 33.2 50 m st. grzbietowym 

  34.2 1500 m st. dowolnym 

 

7. Przepisy techniczne. 

 

7.1 Wyścigi odbywają się seriami na czas. 

7.2 Pomiar czasu elektroniczny. 

7.3 Długość pływalni 25 m, 10 torów, temperatura wody 27 C. 

7.4 Punktacja zawodów: 

7.4.1 Punktacja w poszczególnych rundach zawodów tworzona jest na podstawie 

sumy punktów za trzy najlepsze starty w dowolnej konkurencji wg tabeli 

FINA - zarówno w kat. open jak i w kategoriach wiekowych oraz najlepsze 

dwa wyniki w poszczególnych stylach (np. 50m i 100m motylkowym, 50m i 

400m dowolnym itd.) w kategorii open. 

7.4.2 W punktacji poszczególnych rund biorą udział zawodnicy zagraniczni.  

7.4.3 Do punktacji zaliczane będą sumy punktów za trzy najlepsze rezultaty (trzy 

najlepsze starty) oraz najlepsze dwa wyniki w poszczególnych stylach (np. 

50m i 100m motylkowym, 50m i 800m dowolnym itd.).  

7.4.4 Każdy zawodnik w kategorii open może być nagradzany jednokrotnie za, 

największą sumę punktów FINA zgromadzonych w trzech startach oraz 

wielokrotnie za zwycięstwa w poszczególnych stylach.  

7.4.5 Podczas zawodów prowadzona jest punktacja open oraz punktacja w 

kategoriach wiekowych junior 17-18 lat, junior młodszy 16 lat, junior 

młodszy 15 lat, junior młodszy 14 lat, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.  

 

8. Nagrody. 

 

8.1 W kategorii open nagradzanych jest 6 zawodniczek i 6 zawodników, którzy w trzech 

najlepszych startach zgromadzą największą ilość punktów wg tabeli FINA oraz 5 

zawodniczek i 5 zawodników, którzy uzyskają największą ilość punktów wg tabeli 

FINA w poszczególnych stylach (po 1 zawodniczce i 1 zawodniku ze stylu w układzie: 

styl motylkowy, grzbietowy, klasyczny, dowolny oraz zmienny – nagrody finansowe, 

8.2 w każdej kategorii wiekowej nagradzany jest jeden zawodnik i jedna zawodniczka, 

którzy w trzech startach zgromadzili największą liczbę punktów FINA – nagrody 

rzeczowe,  



8.3 każdy zawodnik w kategorii open może być nagradzany jednokrotnie za, największą 

sumę punktów FINA zgromadzonych w trzech startach oraz wielokrotnie za 

zwycięstwa w poszczególnych stylach, 

8.4 nagrodzony zostanie trener najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika, którego 

zawodnik uzyskał największą ilość punktów wg tabeli FINA za trzy najlepsze wyniki, 

8.5  w zawodach nagradzani będą również zawodnicy zagraniczni w każdej kategorii 

wiekowej – dotyczy nagród finansowych i rzeczowych.  

 

9. Zgłoszenia. 

 

9.1 Według zasad generalnych. 

9.2 Zgłoszenia w formie elektronicznej należy przesłać na adres 

michal.derewecki@poczta.fm tel. 604 408 866 w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 11.11.2016 

9.3 Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą być 

dokonane wyłącznie na odprawie technicznej i mogą dotyczyć: 

 wycofania zawodnika z konkurencji, 

 wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego 

reprezentanta tego samego klubu. 

9.4 Niezgłoszenie się na start powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w 

wysokości 50 zł – bez względu na przyczynę. Uregulowanie tej należności do PZP 

warunkuje dopuszczenie Klubu do następnych zawodów organizowanych przez PZP. 

 

10. Zasady finansowania. 

 

10.1 Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 

10.2 Koszty uczestnictwa pokrywają zgłaszające Kluby. 

10.3 Opłata startowa wynosi 15 złotych od każdego zgłoszonego startu.  

10.4 Opłata za listę startową 15 złotych. 

10.5 Opłata za komplet komunikatów końcowych 20 złotych. 

10.6 Wszystkie świadczenia płatne gotówką w biurze zawodów. 

 

 

 

11. Biuro zawodów. 

 

Biuro zawodów mieści się na pływalni Termy Maltańskie, ul. Termalna 1, czynne w 

dniu 18.11.2016 w godz. 15.00 – 20.00, natomiast w dniach 19 – 20.11.2016 w 

godzinach trwania zawodów. 

 

mailto:michal.derewecki@poczta.fm


12. Zakwaterowanie i wyżywienie. 

 

12.1 Hotel – Camping Malta, ul. Krańcowa 98 

Pokój 1 – 2 osobowy – 150 zł. od osoby (cena obejmuje śniadanie, obiad, 

kolację). 

Pokój 3, 5 (studio dwupokojowe) osobowy – 140 złotych od osoby (cena 

obejmuje śniadanie, obiad, kolację). 

Przydziału pokoi dokonuje organizator. 

Zgłoszenie rezerwacji na powyższe świadczenia należy przesłać z adresu 

mailowego Klubu na załączonym formularzu na adres e-mail 

organizatora: biuro@wozp.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 

07.11.2016. 

Ewentualne korekty zamówienia przyjmowane będą do dnia 11.11.2016. 

Po tym terminie opłaty będą pobierane zgodnie z zamówieniem. 

W zamówieniu prosimy obowiązkowo podać numer telefonu 

kontaktowego oraz adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za zamówienie. 

Zamówienia bez tych informacji nie zostaną uwzględnione. 

Podstawą do zakwaterowania jest dokument wystawiony przez 

organizatora po dokonaniu płatności gotówką w dniu przyjazdu w biurze 

zawodów. 

12.2 Hotel – Novotel Poznań Malta, ul. Termalna 5 

 tel. 61 654 31 03, e-mail : H0525-SB@accor.com 

 Pokój 1 osobowy – 255 zł. (w tym śniadanie , obiad, kolacja). 

 Pokój 2 osobowy – 335 zł. (w tym śniadanie, obiad, kolacja). 

  

12.3 Hotel  - Ikar, ul. Kościuszki 118 

  e-mail: ikar@hotelewam.pl 

 Pokoje Economy: 

 Pokój 1 osobowy – 130 zł. za noc (śniadanie wliczone w cenę) 

 Pokój 2 osobowy – 250 zł. za noc (śniadanie wliczone w cenę) 

  Pokoje Standard: 

 Pokój 1 osobowy – 160 zł. za noc (śniadanie wliczone w cenę) 

 Pokój 2 osobowy – 280 zł. za noc (śniadanie wliczone w cenę) 

  Pokoje Superior: 

 Pokój 1 osobowy – 180 zł. za noc (śniadanie wliczone w cenę) 

 Pokój 2 osobowy – 300 zł. za noc (śniadanie wliczone w cenę) 

W sprawie rezerwacji pozostałych posiłków w Hotelu Ikar proszę pisać na adres mailowy: 

a.spychala@hotelewam.pl 

mailto:biuro@wozp.poznan.pl
mailto:ikar@hotelewam.pl
mailto:a.spychala@hotelewam.pl


12.4 Hotel Włoski – Tel. 61 833 52 62, e-mai: info@hotelwloski.pl, 

 pokój 1-2 osobowy, de lux w cenie 227 zł. + 29 zł. śniadanie, 

 superior w cenie 327 zł. + śniadanie 29 zł. 

  

 Zamówienia na świadczenia w Hotelach Novotel, Ikar oraz Hotel Włoski należy 

składać bezpośrednio w Hotelach do dnia 07.11.2016 na hasło Grand Prix Polski. 

 

12.5 Hotel Lech – bezpośredni link do rezerwacji: 

 https://v6.upperbooking.com//pl/booking/details/wrap/hotellech/62109/zawod

 y-plywackie 

 

12.6 ART. Hostel –  na hasło „zawody pływackie”, rezerwujący otrzyma 5 % rabatu 

 bezpośredni link do rezerwacji: http://www.art-hostel.com.pl/pokoje/rooms/ 

 

12.7 Poco Loco Hostel - http://hostel.poco-loco.pl/ link do rezerwacji: hostel@poco-

 loco.pl, Tel. 796 230 555 

 

Jest możliwość zarezerwowania obiadu w sobotę oraz w niedzielę w restauracji na Termach 
Maltańskich w cenie 16 zł/osoba, proponujemy również całodzienne wyżywienie dla grup  

- śniadanie ,obiad, kolacja z napojami -60,00 zł/ osoba 

-obiad, kolacja z napojami 37,00 zł / osoba 

 Zamówienia prosimy składać do 15,11,2016 na adres : biuro@contrest.pl   lub   
kontakt@termyrestauracja.pl 

 

   

13. Postanowienia końcowe. 

 

13.1 W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym 

 decyduje Delegat Zarządu, który jest jednocześnie przewodniczącym Komisji 

 Odwoławczej. 

13.2 Ewentualne protesty należy składać na piśmie do Sędziego Głównego 

 zawodów nie później niż 30 min. od zaistnienia przyczyny, wpłacając 

 jednocześnie wadium w wysokości zgodnej z przepisami PZP. W przypadku 

 uwzględnienia protestu wadium zostanie zwrócone. Protest bez wadium nie 

 będzie rozpatrywany. 

13.3 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 


