
 

 

 

Warszawa 2022-10-20 

 

 

Polski Związek Pływacki uprzejmie powiadamia, że w dniach 23.10 - 05.11.2022  w 

Zakopanem odbędzie się Zgrupowanie Kadry Narodowej Juniorów. 

 

 

Na zgrupowanie powołuje się n/w zawodników: 

Lp. Nazwisko i imię Rok ur. Klub 

1 Chmielewski Krzysztof 2004 IUKS Muszelka Warszawa 

2 Chmielewski Michał 2004 IUKS Muszelka Warszawa 

3 Laryś Jerzy 2006 IUKS Muszelka Warszawa 

4 Maciak Julia 2006 IUKS Muszelka Warszawa 

5 Woźniak Piotr 2005 MTP Kormoran Olsztyn - SMS Olsztyn 

6 Kapała Bartosz 2005 MTP Kormoran Olsztyn - SMS Olsztyn 

 

 

    

 

Prosimy także o oddelegowanie kadrę szkoleniową: 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Klub 

1 Olędzki Grzegorz Trener IUKS Muszelka Warszawa 

2 Grabysa Tomasz Trener MTP Kormoran Olsztyn - SMS Olsztyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kryteria powołania na zgrupowanie: 

1. Zawodnicy z miejsc 1-3 w rankingu ogólnopolskim, w konkurencjach olimpijskich, w roku 

2022 na pływalni 50 m (dziewczęta 2006-2008, chłopcy 2005-2007) 

2. Zawodnicy, którzy uzyskali powyżej 750 pkt FINA w konkurencjach nieolimpijskich i 

olimpijskich w roku 2022 na pływalni 50 m (dziewczęta 2006-2008, chłopcy 2005-2007) 

3. Finaliści EYOF 2022 

4. Medaliści MŚJ w konkurencjach indywidualnych (dziewczęta 2005, chłopcy 2004) 

5. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-6 podczas MEJ na wodach otwartych 2022 

6. W miejsce osób, które zrezygnują ze zgrupowania mogą zostać powołani zawodnicy 

rezerwowi 

 

Miejsce zakwaterowania: 

COS Zakopane 

 

Zawodnicy proszeni są o przyjazd na zgrupowanie w miejsce zakwaterowania w dniu 

23.10.2022 do kolacji (19:00). 

 

 

Zawodnicy powinni posiadać pełny sprzęt do treningu pływackiego (deski, płetwy, łapki, rurki, 

opaski na kostki) oraz do treningu na lądzie (koszulki, spodenki, obuwie sportowe, taśmy 

elastyczne Theraband. 

 

Uczestnicy zgrupowania mają obowiązek posiadać ze sobą aktualne badania lekarskie. 

 

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na 

wyjazd, a ci którzy nie będą odbierani z zgrupowania  przez swoich rodziców/opiekunów 

prawnych ponadto muszą posiadać pisemne upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych do 

odbioru przez wskazane osoby trzecie.   

 

Zawodnicy biorący udział pierwszy raz w zgrupowaniach KNJ proszeni są o przesłanie na 

maila p.czokow@polswim.pl podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych niżej 

wymienionych dokumentów: 

- regulamin zgrupowań oraz pobytu na zawodach zawodników Kadry Narodowej PZP, 

- karta praw i obowiązków zawodnika Kadry Narodowej PZP, członka reprezentacji 

podczas zgrupowań i zawodów. 

 

 

 
Trener główny KNJ 

Paweł Wołkow 
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