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WYTYCZNE POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO
DO ORGANIZACJI
OKRĘGOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH

Dotyczy zawodów pływackich organizowanych przez Okręgowe Związki Pływackie z własnej inicjatywy oraz
mistrzostw okręgów.
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Celem niniejszego regulaminu jest określenie standardów organizacji imprez
pływackich, przygotowania obiektów i podstawowych obowiązków organizatorów, w celu
zagwarantowania prawidłowego przeprowadzenia zawodów.

I. ZASADY GENERALNE
1.Termin i miejsce zawodów.
1.1. Zawody pływackie Okręgowych Związków Pływackich zwanych dalej OZP
realizowane są w terminach określonych w kalendarzach imprez poszczególnych
OZP na dany rok.
1.2. OZP w ramach uprawnień określonych w ich statutach i w oparciu o przepisy
Polskiego Związku Pływackiego zwanego dalej PZP ustalają roczny kalendarz
imprez organizowanych i rozgrywanych na terenach ich działania oraz posiadają
prawo do wprowadzania zmian terminów i miejsc organizacji poszczególnych
zawodów w drodze zmiany kalendarza imprez, bez podania przyczyny.
2. Organizator.
2.1. OZP może występować jako samodzielny Organizator imprez pływackich, może je
współorganizować lub zlecać organizację
 członkom zwyczajnym OZP,
 jednostkom samorządu terytorialnego oraz samorządowym jednostkom
organizacyjnym,
 innym podmiotom działającym w sporcie pływackim.
3. Kierownictwo zawodów
3.1. Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje OZP.
3.2. Pełnomocnikiem OZP jest:
 Delegat Organizatora, który jest Przewodniczącym Komisji TechnicznoOdwoławczej w zakresie przeprowadzenia zawodów, o ile taka komisja jest
powołana lub
 Naczelnik Zawodów wyznaczony przez Organizatora w przypadku nie
powoływania Delegata i Komisji Techniczno-Odwoławczej.
4. Komisja Sędziowska.
4.1. Komisje sędziowskie powołują Prezydia Kolegiów Sędziów OZP/PZP.
4.2. Zalecana liczebność obsady sędziowskiej to 15 osób, jednak nie mniej niż 12
sędziów.
4.3. W przypadku organizacji zawodów ujętych w Kalendarzu Imprez PZP obowiązują
następujące minimalne liczebności obsady sędziowskiej:
 na pływalni 6 torowej – 15 sędziów,
 na pływalni 8 torowej – 18 sędziów,
 na pływalni 10 torowej – 21 sędziów.
5. Komisja Techniczno-Odwoławcza.
5.1. Organizator może powołać Komisję Techniczno-Odwoławczą wg potrzeb.
5.2. Przewodniczącym Komisji jest Delegat Organizatora.
5.3. W przypadku powołania Komisji Techniczno-Odwoławczej obowiązują ją zasady
i posiada ona kompetencje określone w Regulaminie organizacji zawodów
centralnych w pływaniu PZP.
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5.4. W przypadku braku Komisji Techniczno-Odwoławczej w sprawach nieujętych
regulaminem zawodów decyduje Delegat Organizatora a w przypadku
niewyznaczenia Delegata - Naczelnik Zawodów we współpracy z sędzią Głównym.
6. Uczestnictwo.
6.1. W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym
wymogom:
 są zrzeszeni w klubie posiadającym licencję PZP,
 są zarejestrowani w SEL PZP i posiadają status AKTYWNY,
 zawodnicy 9 letni i młodsi niezarejestrowani w SEL uczestniczący w zawodach
muszą być zrzeszeni w klubie posiadającym aktualną licencję PZP i posiadać
aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dopuszczające do udziału w zawodach
pływackich - wyniki uzyskane przez takich zawodników nie będą publikowane
w Rankingu Europejskim,
 spełniają wymogi regulaminów określonych zawodów.
6.2. Udział zawodników zagranicznych zgodnie z ich regulaminami szczegółowymi.
7. Zgłoszenia do zawodów.
7.1. Zgłoszenia zawodnika do startu w zawodach może dokonać macierzysty klub,
szkoła mistrzostwa sportowego, OZP lub PZP.
7.2. Podmiot Zgłaszający zawodnika, musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe
w stosunku do PZP i OZP ( składka członkowska, opłaty regulaminowe).
7.3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem uprawnienia do
udziału w zawodach zgodnie z zapisem w 6.1.
7.4. 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.
7.5. 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.
7.6. 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.
7.7. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie wyznaczonym przez organizatora. Termin
ten musi zostać podany w komunikacie organizacyjnym zawodów.
7.8. W uzasadnionych przypadkach Organizator może ograniczyć liczbę uczestników
organizowanych imprez.
8. Odprawa techniczna.
8.1. Organizator zawodów może zorganizować odprawę techniczną – termin i miejsce
odprawy musi być wtedy podany w komunikacie organizacyjnym.
8.2. Komunikaty organizatora, podane podczas odprawy technicznej są wiążące
i obowiązujące dla wszystkich uczestników zawodów.
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9. Opłaty startowe i regulaminowe
9.1. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się
klubu/szkoły/okręgu do wniesienia opłat związanych z udziałem w zawodach
w wysokości określonej w regulaminie zawodów.
9.2. Sposób uregulowania opłaty musi być zawarty w regulaminie zawodów.
10. Program zawodów.
10.1. Program zawodów organizowanych w ramach kalendarza imprez PZP, musi być
zgodny z programem zawodów ustalonym przez PZP.
10.2. Zgodnie z regulaminem danych zawodów.
11. Przepisy techniczne.
11.1. Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii dokona Organizator wg
regulaminu zawodów.
11.2. Inne zgodnie z regulaminem danych zawodów.
12. Regulamin zatwierdzenia Rekordu Polski.
Wg regulaminu organizacji zawodów centralnych PZP.
13. Publikacja wyników w Rankingu Europejskim.
13.1. Zgodnie z punktem 13 Regulaminem organizacji zawodów centralnych
w pływaniu PZP.
14. Medale i nagrody.
Wg regulaminu imprezy.
15. Zasady finansowania.
Wg regulaminu imprezy.
16. Postanowienia końcowe.
16.1. Na wszystkich zawodach w pływaniu obowiązują przepisy PZP dotyczące
sędziowania.
16.2. W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym
decyduje Delegat Organizatora lub Naczelnik Zawodów.
16.3. Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem, o ile regulamin
zawodów nie stanowi inaczej.
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II. WYTYCZNE

1. Wymogi dotyczące przygotowania obiektu:
1.1. Pływalnia musi spełniać wymogi bezpieczeństwa.
1.2. Obiekt musi być zradiofonizowany.
1.3. Musi posiadać krzesła dla sędziów.
1.4. Słupki startowe ponumerowane minimum z 2-ch stron. Zalecane jest, aby tor nr 0 na
pływalniach dziesięciotorowych lub nr 1 na pływalniach ośmiotorowych lub
sześciotorowych znajdował się z prawej strony, gdy stoi się na starcie twarzą do
pływalni.
1.5. Liny torowe - w odległości 5 m od krańcowych ścian pływalni powinny być innego
koloru niż na pozostałym odcinku.
1.6. Linki z chorągiewkami zawieszone w odległości 5 m od obu krańców pływalni.
1.7. Linka falstartowa może być zawieszona w poprzek pływalni w odległości 15 m od
linii startu, na wysokości minimum 1,2 m nad powierzchnią wody, łatwo opuszczana
z jednej strony.
1.8. Wyraźnie oznaczona odległość 15 m od obu krańców pływalni.
1.9. Woda przezroczysta o temperaturze 25-28o C.
1.10. Tablice z numerami od 1 do 59 (tylko nieparzyste) po 1 na każdy tor do
konkurencji 800-1500 m stylem dowolnym – w przypadku rozgrywania takich
konkurencji.
1.11. Szatnia dla zawodników i sędziów /damska i męska/.
2. Obowiązki organizatora.
2.1. Wyznaczenie imienne osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów – Naczelnika
Zawodów.
2.2. Przygotowanie komunikatu organizacyjnego zawodów zawierającego:
 miejsce zawodów i termin zawodów /data i godzina rozpoczęcia/,
 informację o organizatorze zawodów i kierownictwie zawodów,
 zasady uczestnictwa w zawodach,
 zasady zgłoszenia do zawodów,
 informację o odprawie technicznej jeśli jest organizowana,
 informacje o opłatach startowych i regulaminowych,
 program zawodów,
 przepisy techniczne,
 inne sprawy organizacyjne.
2.3. Zapewnienie informacji o zawodach i końcowych rezultatów w Internecie.
2.4. Przesłanie bezpośrednio po zawodach:
 w przypadku zawodów organizowanych w ramach kalendarza PZP do
wyznaczonej komórki w PZP protokołu z zawodów zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik do Regulaminu Imprez Centralnych oraz wyników
w pliku Lenex (.lxf) i mdb.
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w przypadku zawodów okręgowych wyników i protokołu z zawodów
(przygotowanego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych Wytycznych) do
wyznaczonej osoby w OZP a w celu zamieszczenia ich w Rankingu
Europejskim protokołu z zawodów zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
do Regulaminu Imprez Centralnych oraz wyników w pliku Lenex (.lxf) i mdb
do wyznaczonej komórki w PZP.

3. Zabezpieczenie komisji sędziowskiej.
Zapotrzebowanie na komisję sędziowską należy zgłaszać do Prezydium Kolegium
Sędziów danego OZP, nie później niż na 1 miesiąc przed zawodami.
4. Zapewnienie opieki medycznej na zawodach.
4.1. Organizator odpowiada za zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym
zapewniając opiekę lekarza lub ratownika medycznego lub pielęgniarki,
4.2. Bez spełnienia warunku 5.1 zawody nie mogą się rozpocząć.
5. Zabezpieczenie sprawnych czasomierzy.
5.1. Organizator odpowiada za zapewnienie właściwej ilości sprawnych czasomierzy
elektronicznych.
5.2. Minimalna ilość czasomierzy wynosi:
- 10 sztuk na pływalni 6-torowej,
- 12 sztuk na pływalni 8-torowej,
- 14 sztuk na pływalni 10 torowej.
6. Przygotowanie listy startowej.
Listę startową przygotowuje osoba wyznaczona przez Organizatora.
7. Zabezpieczenie pracy sekretariatu zawodów, w tym obsługa komputerowa
zawodów, powielanie, prowadzenie wszelkich punktacji.
8. Protokół zawodów.
8.1. Zawody muszą być obsługiwane programem Splash (lista startowa i bieżąca obsługa
zawodów). Rezultaty zawodów powinny być na bieżąco publikowane w Internecie.
8.2. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie protokołu.
8.3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych.
9. Postanowienia końcowe.
9.1. Wszyscy organizatorzy bezpośredni zawodów pływackich muszą bezwzględnie
przestrzegać w/w wytycznych i obowiązków.
9.2. Rozpoczęcie zawodów jest możliwe po uprzednim wypełnieniu wszystkich
regulaminowych wytycznych organizacyjnych
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