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Uchwała nr 49/E/2019 

Zarządu  

Polskiego Związku Pływackiego 

z dnia 4 stycznia 2019 r. 

(podjęta w trybie elektronicznym) 

 

w sprawie zmiany Wytycznych Polskiego Związku Pływackiego do organizacji okręgowych 

zawodów pływackich 

 

Na podstawie § 39 pkt 13 lit. a Statutu Polskiego Związku Pływackiego uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W Wytycznych Polskiego Związku Pływackiego do organizacji okręgowych zawodów pływackich 

przyjętych Uchwałą nr 94/2017 Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 21 grudnia 2017 r., 

zmienionych Uchwałą nr 111/2018 Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 24 lutego 2018 r. oraz 

Uchwałą nr 21/E/2018 z dnia 9 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) Punkt 7. otrzymuje brzmienie:  

„7. Zgłoszenia do zawodów.  

7.1. Warunkiem   niezbędnym   do  publikacji  wyników  zawodów  w  Rankingu  

 Europejskim jest obsługa zgłoszeń do zawodów wyłącznie przez system SEL PZP.  

7.2. W zawodach których zgłoszenia nie są obsługiwane systemem SEL obowiązują wymagania 

określone w pkt. od 7.3 do 7.8 . 

7.3. Zgłoszenia zawodnika do startu w zawodach może dokonać macierzysty klub, szkoła 

mistrzostwa sportowego, OZP lub PZP.   

7.4. Podmiot Zgłaszający zawodnika, musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe    

  w stosunku do PZP i OZP ( składka członkowska, opłaty regulaminowe). 

7.5. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem uprawnienia do udziału w zawodach 

zgodnie z zapisem w 6.1.  

7.6. Zgłoszenie do zawodów w wersji elektronicznej musi składać się z pliku lxf oraz pliku posiadającego 

alfabetyczną listę zgłaszanych zawodników z podaniem roku urodzenia, numeru licencji zawodnika, 

nazwy klubu (lub nazwy szkoły sportowej) oraz wykazu konkurencji, do których zawodnik zostaje 

zgłoszony wraz z czasem zgłoszenia.  

7.7. W zgłoszeniu na zawody organizowane na pływalni 50 metrowej, należy podawać najlepsze czasy 

zawodnika uzyskane na tej samej długości pływalni, nie wcześniej niż  15 miesięcy od pierwszego 

dnia zawodów - na podstawie Rankingu Europejskiego.  
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7.8. W zgłoszeniu na zawody organizowane na pływalni 25 metrowej, należy podawać najlepsze czasy 

zawodnika uzyskane na pływalni 25 lub 50 metrowej, nie wcześniej niż 15 miesięcy od pierwszego 

dnia zawodów - na podstawie Rankingu Europejskiego.  

7.9. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie wyznaczonym przez organizatora. Termin ten musi zostać 

podany w komunikacie organizacyjnym zawodów.  

7.10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może ograniczyć liczbę uczestników organizowanych 

imprez.” 

2) Punkt 13 otrzymuje brzmienie:  

„13. Publikacja wyników w Rankingu Europejskim.   

Zgodnie z punktem 14 Regulaminu organizacji zawodów centralnych w pływaniu PZP.” 

§ 2. 

Tekst jednolity Wytycznych Polskiego Związku Pływackiego do organizacji okręgowych zawodów 

pływackich stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 

 § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          

             Prezes Zarządu 

 

                                                                                                                        Paweł Słomiński 

 

W głosowaniu brało udział 15 Członków Zarządu 

ZA – 13 głosów 

PRZECIW – 0 głosów 

WSTRZYMUJĄCYCH – 2 głosy 


