
 



 

1. Termin i miejsce zawodów: 

1.1 16-20-12.2020r.  

WCRS AQUASFERA GALERIA WARMIOSKA OSiR w Olsztynie, al. Piłsudskiego 69 b 

1.2 Długośd pływalni - 25m, liczba torów - 10, temperatura wody 27°C. 

1.3 Pomiar czasu - automatyczny 

2. Organizator: 

Na zlecenie Polskiego Związku Pływackiego: 

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 

– Warmiosko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki w Olsztynie 

 

3. Kierownictwo zawodów 

Kierownictwo zawodów - według Zasad Generalnych Regulaminu organizacji zawodów 

centralnych w pływaniu PZP. 

 

4. Uczestnictwo: 

4.1 Według pkt. 6 Zasad Generalnych organizacji zawodów centralnych w pływaniu PZP 

4.2 W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 – letni i starsi 

4.3 Zgłoszeni przez klub/szkołę lub PZP. 

4.4 Posiadający licencję zawodniczą(status AKTYWNY w SEL) 

4.5 Wszyscy zawodnicy muszą posiadad aktualne badania lekarskie. 

4.6 Wydział  Szkolenia  PZP  w  uzasadnionych  poziomem  sportowym  przypadkach może 

wyrazid zgodę na zgłoszenie młodszych zawodników. 

 



 



 

6.Przepisy techniczne. 

6.1. Według pkt. 11 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w 

Pływaniu. 

6.2. Konkurencje 800 m i 1500 m stylem dowolnym rozgrywane są seriami na czas, a 

najsilniejsza seria w każdej z tych konkurencji rozgrywana będzie w bloku finałowym. 

6.3.  Zawodnicy 17 lat i starsi mają prawo startu w dowolnej ilości konkurencji, natomiast 

młodsi mają prawo startu tylko w pięciu konkurencjach indywidualnych w całych zawodach, 

przy czym nie więcej niż w dwóch konkurencjach indywidualnych w jednym dniu i jednej 

sztafecie dziennie. 

6.4. Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii konkurencji indywidualnych dokona 

Organizator na podstawie najlepszych czasów uzyskanych na pływalni 25 lub 50 metrowej 

przez zgłaszanych zawodników osiągniętych nie wcześniej niż 15 miesięcy od pierwszego dnia 

zawodów –na podstawie Rankingu Europejskiego. 

6.5. PZP zastrzega sobie prawo przyjęcia zgłoszenia do zawodów od zawodników, którzy z 

przyczyn obiektywnych nie uczestniczyli w zawodach, z których wyniki byłyby ujęte w Rankingu 

Europejskim.  

6.6. Składy serii finałowych ogłaszane będą natychmiast po zakooczeniu eliminacji w danej 

konkurencji. 

6.7. Wykreśleo z serii finałowych można dokonywad do 30minut od ogłoszenia składów tych 

serii wysyłając drogą elektroniczną /mpsolsztyn2020@gmail.com/ do obsługi informatycznej 

zawodów. Wykreślenia zgłoszone po tym terminie będą przyjmowane, ale klub będzie 

obciążany karą regulaminową zgodną z Taryfikatorem PZP.  

6.8. Rozstawienia zespołów sztafetowych dokona Organizator na podstawie zgłoszonych drogą 

elektroniczną / mpsolsztyn2020@gmail.com / imiennych składów poszczególnych zespołów 

przez trenerów, nie później niż do godziny 13.00, w dniu rozgrywania danych wyścigów 

sztafetowych. Na podstawie rekordów życiowych zgłoszonych zawodników program obliczy na 

poszczególnych dystansach czas zgłoszenia sztafety i dokona rozstawienia serii. Lista startowa 

sztafet zostanie zamieszczona na stronie PZP o godzinie 17.00. 

6.9. W przypadku przekroczenia liczby 250 zawodników w sesji finałowej zawodów, po 

wyścigach indywidualnych zostanie ogłoszona przerwa w celu opuszczenia pływalni przez 

zawodników nie biorących udziału w wyścigach sztafetowych oraz 30 minutowej rozgrzewki 

przed wyścigami sztafetowymi. 

 



 

7.Nagrody: 

7.1. Według pkt. 15 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w 

Pływaniu. 

7.2.W każdej konkurencji przyznaje się odrębnie medale oraz dyplomy za kategorię OPEN oraz 

kategorię młodzieżowca 19-23 lat. 

7.3.Młodzieżowcystartujący zarówno indywidualnie, jak i w sztafetach złożonych wyłącznie z tej 

kategorii wiekowej są dwukrotnie klasyfikowani: w kategorii OPEN i w swojej kategorii 

wiekowej. Pozostali zawodnicy są klasyfikowani wyłącznie w kategorii OPEN. 

7.4.Zawodnicy w kategorii młodzieżowców w klasyfikacjach indywidualnych są klasyfikowani na 

podstawie wyników uzyskanych w finałach A, B i eliminacjach przy czym o kolejności koocowej 

decyduje wyższe miejsce w „wyższym” finale a następnie miejsce w eliminacjach. 

 

8. Zgłoszenia do zawodów. 

8.1. Obsługa informatyczna: Elżbieta Chodyna elachodyna@poczta.fm, tel. 600 215 732 

8.2. Zgłoszenia do zawodów dokonywane będą za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę 

uprawnioną –administratora klubu. 

8.3. Zgłoszeo wstępnych należy dokonad do dnia 30 listopada 2020 do godziny 24.00.  

8.4. W zawodach mogą uczestniczyd w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy 

zgłoszeni w ww. podanym terminie. 

8.5. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu 

AKTYWNY w systemie SEL (do dnia 20.12.2020). 

8.6. Po dokonaniu zgłoszenia wstępnego organizator zawodów dokona podziału każdego dnia 

zawodów na zawodników startujących w części mocniejszej (250 zawodników) i słabszej (250 

zawodników) eliminacji i do dnia 6.12.2020 do godziny 24.00 ogłosi listy zawodników, którzy 

zostaną dopuszczeni do startu w zawodach. 

8.7. W przypadku zgłoszenia większej liczby zawodników niż 500, organizator dokona 

weryfikacji zgłoszonych i zakwalifikuje do udziału w zawodach 500 najwyżej sklasyfikowanych 

wg. punktacji FINA za okres ostatnich 15 miesięcy.  

8.8. Po ogłoszeniu listy zawodników zakwalifikowanych do startu kluby do dnia 11.12.2020 do 

godziny 24.00 mogą dokonywad wyłącznie wykreśleo z zawodów. 
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8.9. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia klubu jest przesłanie do 11.12.2020 do godziny 24.00 do 

obsługi informatycznej zawodów: 

- skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej, 

-skanu lub zdjęcia podpisanej przez przedstawiciela klubu Deklaracji o zapoznaniu się 

wszystkich zawodników i trenerów biorących udział w zawodach z „Procedurami 

bezpieczeostwa w związku z Covid-19” oraz posiadaniu Oświadczeo zawodników, Trenerów lub 

rodziców /opiekunów prawnych /zał.1dokumentu Procedura Bezpieczeostwa w Związku z 

COVID-19podczas zawodów w pływaniu/. 

8.10. Za posiadanie indywidualnych oświadczeo i deklaracji odpowiedzialni są trenerzy 

poszczególnych klubów. Oryginał ww. dokumentu trenerzy zobowiązani są złożyd do biura 

zawodów przed ich rozpoczęciem. 

8.11. Ostateczna lista zawodników zakwalifikowanych do udziału w zawodach zostanie 

opublikowana w Internecie na stornie PZP nie później niż do dnia 13.12.2020 (do godziny 

20.00). Od opublikowania ostatecznej listy zakwalifikowanych zawodników do dnia 13.12.2020 

(godzina 18.00) możliwe jest wykreślenie zgłoszonego zawodnika, lecz wniesiona opłata 

startowanie będzie zwracana. 

8.13. Lista startowa zostanie opublikowana nie później niż w dniu 15.12.2020 o godzinie 18.00. 

 

 

9.Zasady finansowania. 

9.1. Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu -płatna wyłącznie przelewem 

na konto PZP: PKO BP II O/W-wa Nr 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 do dnia 11.12.2020 do 

godz.24.00. 

9.2. W tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podad kolejno: kod zawodów –

MPSiMOlsztyn, nazwę klubu i liczbę opłaconych startów, a w przypadku dokonywania opłaty za 

więcej niż jeden klub tytuł przelewu powinien zawierad jak wyżej, z wyszczególnieniem 

wszystkich klubów oraz liczby opłaconych za każdy klub startów. 

9.3. Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty 

regulaminowej w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP” 

 

 



 

10. Treningi 

Pływalnia zostanie udostępniona:  

- do treningów w dniu 15 grudnia 2020 r. od godziny 16:00 do godziny 20:00 

- przed eliminacjami w godzinach 7.30 – 8.45 

- przed finałami w godzinach 15.30 – 16.40 ( w niedzielę 15.00 – 16.10) 

 

12. Zakwaterowanie i wyżywienie  

oferta jest podana w osobnym dokumencie 

 

13. Postanowienia koocowe: 

13.1 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem i komunikatem organizacyjnym decyduje 

delegat PZP, który jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Odwoławczej. 

13.2 Kluby sportowe i inne podmioty dokonujące zgłoszeo zawodników do niniejszych zawodów 

są zobowiązane do posiadania zgody zawodników na przetwarzanie danych osobowych  

w celach związanych z organizacją zawodów oraz zgody na wykorzystanie wizerunku 

zawodników w celach informacyjnych, prasowych i promocyjnych.  

13.3 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 

13.4 Biuro zawodów czynne 15 grudnia 2020 r. w godzinach 16.00 – 20.00 w pomieszczeniu 

administracyjnym WCRS Aquasfera Galeria Warmioska, Al. Piłsudskiego 69 b, w pozostałe dni w 

pomieszczeniu pomiaru czasu podczas trwania zawodów. 

13.5 Organizator zwraca szczególną uwagę na korzystanie na pływalni z wyznaczonych ciągów 

komunikacyjnych, dotyczy to szczególnie nieprzechodzenia przez barierki z widowni na nieckę 

basenu. 

13.6 Za pobranie (na cały czas zawodów) i zwrot pasków do szafek odpowiadają kierownicy 

ekip. 

13.7 W sprawach organizacyjnych kontakt z Grzegorzem Gaszykiem Prezesem W-MOZP  

tel. 509 078 361, mail:  wmozp@wmozp.eu 

13.8 Nie przewiduje się sprzedaży list startowych oraz komunikatów 
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