
            

                                                                 
                                                                                                       

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

ZAWODÓW PŁYWACKICH  

 LIGA SMS I RUNDA   

Oświęcim, 16 - 17 grudnia 2021 
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1. Termin: 16-17 grudnia 2021 
Miejsce zawodów: Kryta Pływalnia MOSiR Oświęcim, ul. Chemików 2, 32-600 Oświęcim 

2. Organizatorzy: 
              - Polski Związek Pływacki, 

- Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w 
Oświęcimiu, 
- UKP „Unia” Oświęcim, 
- MOSiR Oświęcim 

3. Sprawy techniczne: 
Długość pływalni: 25 m. 
Temperatura wody: 27 stopni 
Ilość torów: 8 
Pomiar czasu: elektroniczny 

4. Uczestnictwo. 
4.1 W zawodach mają prawo startu uczniowie liceum danej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Prosimy o 
przesłanie list uczniów poszczególnych Szkół, podpisanych przez dyrekcję Szkoły na adres organizatora. 
4.2 Zawodnicy muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz licencje Polskiego Związku Pływackiego. 
4.3 Posiadają status AKTYWNY w systemie SEL 
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów oraz Sędzia Główny 
 
5. Program zawodów: 

I dzień – blok popołudniowy – 16.12.2021 (czwartek) 

 

 

Rozgrzewka godz. 14.30, Otwarcie zawodów godz. 15.50, Początek zawodów godz. 16.00 

Kobiety Mężczyźni 

1 50 m st. dowolnym 2 50 m st. dowolnym 

3 50 m st. klasycznym   4 50 m st. klasycznym   

5 100 m st. motylkowym 6 100 m st. motylkowym 

7 200 m st. dowolnym 8 200 m st. dowolnym 

9 200 m st. grzbietowym 10 200 m st. grzbietowym 

11 400 m st. zmiennym  12 400 m st. zmiennym  

Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet 

13 4x200 m st. Dowolnym 14 4x200 m st. Dowolnym 

II dzień – blok poranny – 17.12.2021 (piątek) 

Rozgrzewka godz. 7.45,  Początek zawodów godz. 9:00 
 Kobiety Mężczyźni 

15 50 m st. motylkowym 16 50 m st. motylkowym 

17 50 m st. grzbietowym 18 50 m st. grzbietowym 

19 400 m st. dowolnym 20 400 m st. dowolnym 

21 100 m st. klasycznym 22 100 m st. klasycznym 

23 200 m st. zmiennym 24 200 m st. zmiennym 

Przerwa 15 minut na zgłaszanie składów sztafet 

25 4x100 m st. dowolnym 26 4x100 m st. dowolnym 

II dzień – blok popołudniowy – 17.12.2021 (piątek) 
 
 

Rozgrzewka godz. 14:30,  Początek zawodów godz. 15:30 
 Kobiety Mężczyźni 

27. 8 x 50m stylem dowolnym mix 

28 200 m st. motylkowym 29 200 m st. motylkowym 

30 100 m st. dowolnym 31 100 m st. dowolnym 

32 100 m st. grzbietowym 33 100 m st. grzbietowym 

34 200 m st. klasycznym 35 200 m st. klasycznym 

36 800 m st. dowolnym 37 1500 m st. dowolnym 

38 4x100 m st. zmiennym 39 4x100 m st. zmiennym 

Uwaga – składy zespołów sztafetowych 8 x 50m st. dowolnym muszą zostać zgłoszone podczas rozgrzewki – najpóźniej do 
godziny 14.30 dnia  17 grudnia 2021. 

 

 



6. Przepisy techniczne: 

6.1 Według Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych PZP. 
6.2 Zawody są rozgrywane na pływalni 25m (edycja zimowa) oraz 50m (edycja letnia), 
6.3 System rozgrywania zawodów – seriami na czas, od serii najsłabszej do najsilniejszej, na podstawie 

wyników uzyskanych w ciągu ostatnich 15 miesięcy, 
6.4 Podstawą do rozstawienia sztafet jest suma czasów zgłoszonych do startu w niej zawodników 

uzyskanych na pływalni tej samej długości w ostatnich 15 miesiącach, 
6.5 Zawodnicy mają prawo do startu w 4 konkurencjach indywidualnych oraz w dowolnej ilości 

wyścigów sztafetowych.  
6.6 W wyścigu sztafetowym 8x50 metrów stylem dowolnym uczestniczą 4 kobiety oraz 4 mężczyzn – 

naprzemiennie, wyścig rozpoczyna kobieta. Dla zwycięzców tego wyścigu przewidziana jest nagroda 
specjalna. 

6.7 Podczas zawodów prowadzona jest punktacja drużynowa według systemu: 
I miejsce – liczba zgłoszonych Szkół x 2  + 1 punkt 

II miejsce – liczba zgłoszonych Szkół x 2 – 1 punkt 

III miejsce – liczba zgłoszonych Szkół x 2 – 2 punkty 

Kolejne miejsca – minus 1 punkt 

Sztafety punktowane są podwójne. 

Klasyfikacja końcowa Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego za dany rok szkolny ustalana jest na 

podstawie sumy punktów z I i II rundy zawodów. 

6.8 Podczas zawodów prowadzona jest punktacja indywidualna. W punktacji indywidualnej o wyniku 
zawodnika decydować będzie suma punktów według tabeli wielobojowej FINA z dwóch startów w 
następujących blokach konkurencji: 

- dowolny (sprint) – 50,100,200 metrów 

- dowolny (dystans) – 400, 800 lub 1500 metrów, 

- motylkowy, 

- grzbietowy, 

- klasyczny, 

- zmienny. 

6.9 Każda Szkoła może wystawić maksymalnie 4 zawodników w każdej konkurencji ( 2 w konkurencjach 

800 metrów stylem dowolnym kobiet i 1500 metrów stylem dowolnym mężczyzn) natomiast punkty 

do klasyfikacji drużynowej zdobywa tylko 2 najlepszych zawodników danej Szkoły. 

6.10 W przypadku wolnych miejsc w najsłabszych seriach danej konkurencji organizator może zgłosić 

zawodników swojej Szkoły poza konkursem. 

6.11 W przypadku zachorowania bezpośrednio przed zawodami lub w trakcie zawodów Szkoła może 

wstawić w to miejsce zawodnika rezerwowego o ile nie jest on wcześniej wystawiony w 4 startach 

indywidualnych. Nie ma możliwości dalszej modyfikacji składu zespołu. 

6.12 W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zawodach zawodnika powołanego przez PZP na 

zawody międzynarodowe, zgrupowanie Kadry Narodowej, inne zawody organizowane przez PZP w tym 

terminie, w punktacji drużynowej mogą być uwzględnione wyniki tego zawodnika z ostatnich 12 miesięcy, 

uzyskane na pływalni tej samej długości. Warunkiem uzyskania punktów jest napisanie pisma do 

organizatora zawodów oraz zgłoszenie tego zawodnika do 4 konkurencji indywidualnych. W tej sytuacji 

przyznane punkty dla danej Szkoły zostaną na podstawie podstawienia czasu tego zawodnika, uzyskanego 

w w/w terminie do czasów danej konkurencji. W typ przypadku zawodnik ten zajmie jedno z dwóch 

„punktowanych” miejsc danej Szkoły a Szkoła może w tych konkurencjach zgłosić do startu 3 zawodników. 

 

 

 



7. Zgłoszenia do zawodów: 

- Obsługa informatyczna: p. Artur Żak adres email: zawody@swimart.pl tel. 501 689 458 

- Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – 

Administratora klubu. 

 - Zgłoszeń należy dokonać do dnia 12 grudnia 2021 do godziny 16.00. W zawodach mogą uczestniczyć 

w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy zgłoszeni w w/w/ podanym terminie.  

-  Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY  w 

systemie SEL /do dnia 17.12.2021/. 

- warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie w systemie SEL zbiorczej deklaracji przedstawiciela 

klubu o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa w związku z Covid-19” oraz oświadczenia 

rodziców /opiekunów prawnych /zał.1 dokumentu Procedura Bezpieczeństwa w Związku z COVID-19 

podczas zawodów w pływaniu/ wszystkich zawodników i trenerów biorących udział w zawodach. Za 

posiadanie indywidualnych oświadczeń i deklaracji odpowiedzialni są trenerzy poszczególnych klubów. 

Załącznik załączamy w tym samym miejscu w którym zamieszczone jest potwierdzenie uiszczenia opłaty 

startowej. Oryginał w/w dokumentu trenerzy zobowiązani są złożyć do biura zawodów przed 

rozpoczęciem zawodów. 

-  Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie później niż do 

dnia 14.12.2021 (do godziny 20.00), 

8. Zasady finansowania 
8.1 Opłata startowa wynosi 2.000 złotych od każdej zgłoszonej Szkoły 
Uczniowski Klub Pływacki „Unia” Oświęcim  do dnia 8 grudnia 2021 roku  
Nr konta: 94 1240 4171 1111 0000 4642 2301 

9. Sprawy różne: 
9.1 W przypadku problemów nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje głosowanie trenerów 
koordynatorów wszystkich Szkół (po jednym głosie z Szkoły). 
 
10. Zakwaterowanie i wyżywienie: 
 

 HOTEL ADRES ODLEGŁOŚĆ OD 

PŁYWALNI 

CENA  

 

1 Villa Astra ul. Olszewskiego 26, Oświęcim 1.60 km 190 zł/osobodzień 

2 Hotel Adria        ul. Wawelska 4, Bieruń Nowy 8.30 km 150 zł osobodzień  

3 Hotel Dąbrowski ul Dąbrowskiego 139, Oświęcim 0.30 km 170 zł/osobodzień 

3 Polin House ul. Rynek Główny 16, Oświęcim 3.70 km 170 zł osobodzień 

4 Villa Centro ul. Górnickiego  8, Oświęcim  3.40 km 170 zł osobodzień  

5 Hotelik Salezjanie Ul. Jagiełły 10, Oświęcim 3.70 km 110 zł osobodzień 

 
 
Zgłoszenia zakwaterowania oraz wyżywienia należy przesłać na załączonych drukach do: 

Monika Grzeszkowiak, e-mail  moniag1@onet.eu , telefon 501 432 441 (po godzinie 17.00)  do dnia 
3 grudnia 2021 roku. Przy zgłoszeniu prosimy o wpisanie numeru kontaktowego do trenera. 

  Podane ceny zawierają koszt noclegu wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja), 

 Zapotrzebowanie na zakwaterowanie oraz wyżywienie należy przesyłać na załączonym 
formularzu, 

 Zapotrzebowanie  na  zakwaterowanie  i  wyżywienie  musi  być  podpisane  przez  Prezesa  Klubu  
i  Głównego Księgowego, 

 Prosimy o zamieszczenie na formularzu nazwisko i imię oraz numer telefonu do osoby do 
kontaktu, 

mailto:zawody@swimart.pl
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 Korekty zamówienia zakwaterowania i wyżywienia można dokonać do piątku 10 grudnia 2021 do 
godziny 15.00. Po tym terminie organizator obciąży zgłaszającego pełnymi kosztami zgłoszenia, 

 Przydziału hotelu dokonuje organizator, o miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń, 

 Wszystkie świadczenia płatne gotówką, kartą lub przedpłata przelewem na podstawie rachunku 
pro forma, 

 Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych obiadów w Hotelu „Olimpijski” w dniach 16 - 17 
grudnia 2021 w cenie 30 zł/os. za obiad. Zamówienia na obiady prosimy przesyłać  do p. Moniki 
Grzeszkowiak na adres mailowy moniaq1@onet.eu   do dnia 10 grudnia 2021 roku. 
 

11. Sprawy inne: 
11.1 Odprawa techniczna odbędzie się w dniu  16 grudnia 2021 roku o godzinie 15.00 w sali 
konferencyjnej Krytej Pływalni MOSiR Oświęcim. 
11.2 Kierownik ekipy klubowej na zawodach musi posiadać oraz udostępnić na żądanie organizatora, 
ważne licencje i zaświadczenia o stanie zdrowia zawodników dopuszczające do uprawiania pływania. 
11.3 Podczas trwania zawodów dostępnych  będzie 8 torów pływackich na basenie rozgrzewkowym 
/23,75m/ 
11.4 Paski do szafek dla zawodników pobierają Kierownicy ekip na czas trwania zawodów za 
pokwitowaniem w kasie MOSiR. Zwrot następuje w dniu zakończenia zawodów. Kara za zagubiony pasek 
wynosi 30,00 zł. 
11.5 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. 
 
 
 
 
 

 

Serdecznie zapraszamy ! 
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ZAMÓWIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA 

LIGA SMS I RUNDA OŚWIĘCIM 16-17.12.2021 

 

                                ........................ 

                                                                                        pieczątka klubu 

 

nazwa szkoły............................................................................................................................................................................ 

miejsce zakwaterowania............................................................................................................. 

proszę o podanie środka transportu……………………………………………………………………………………… 

1. Zamówienia wyżywienia (proszę wpisać ilość posiłków) 

Dzień Śniadanie Obiad Kolacja 

15.12.2021    

16.12.2021    

17.12.2021    

RAZEM    

 

2. Zamówienie na zakwaterowanie (proszę wpisać ilość osób) 

Dzień kobiety mężczyźni trenerzy RAZEM 

K M 

15/16.12.2021      

16/17.12.2021      

Ogółem      

 

          .......................................................................                                       …………………………………………………………………………… 

                                   Główny księgowy                                                                       Prezes klubu 


