
 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
 

1. Termin i miejsce zawodów: 

     1.1. 9-10 czerwca 2018r. - Pływalnia „Rawszczyzna” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul Mickiewicza 32. 

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

 1.3. Pomiar czasu - automatyczny. 

2. Organizator: 

2.1.   Polski Związek Pływacki, 

 2.2.   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.,  

 2.3.   Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki. 

 2.4.   Klub Sportowy KSZO Ostrowiec Św. 

 

3. Kierownictwo zawodów: 

      Delegat PZP. 

      Naczelnik Zawodów         - Grzegorz Bażant 

 

4. Zasady uczestnictwa: 

 4.1. W zawodach mogą uczestniczyć drużyny klubowe z okręgów łódzkiego, mazowieckiego,  

podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego (mapka załączona do regulaminu), które spełniają 

następujące warunki: 

 - składają się z zawodników i / lub zawodniczek 13-letnich,  

 - zostały zgłoszone przez klub, 

 - skład drużyny klubowej może być mieszany lub składać się z zawodników jednej płci, przy czym 

zgłaszana drużyna może się składać z dowolnej liczby zawodników, 

 - zawodnicy muszą posiadać aktualne licencje zawodnicze (status AKTYWNY w Systemie Ewidencji 

i Licencji PZP).      

4.2.  W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni 

w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na odprawie technicznej i w trakcie zawodów. 

 4.3.  Sędzia główny może, w porozumieniu z Delegatem PZP, wykluczyć z zawodów zawodnika za  

 niesportowe zachowanie, w tym celowe przedłużanie ukończenia wyścigu. 



 

 

5. Program zawodów: 

I dzień zawodów – 9 czerwca (sobota) 
 

Uroczyste otwarcie zawodów godzina 13.45 

 rozgrzewka    godz. 12:30  zawody   godz.    14.00 
 Dziewczęta  Chłopcy 

4.1. 100 m st. motylkowym 4.2. 100 m st. motylkowym 

4.3. 100 m st. klasycznym 4.4. 100 m st. klasycznym 

4.5. 200 m st. grzbietowym 4.6. 200 m st. grzbietowym 

4.7. 400 m st. dowolnym  4.8. 400 m st. dowolnym  

4.9 4x50 m st. zmiennym „wszystkie” (bez względu na płeć) 

 

II dzień zawodów –10 czerwca (niedziela) 

 
    rozgrzewka    godz. 7:30              zawody   godz.    9.00 

Dziewczęta Chłopcy 

4.10. 100 m st. dowolnym 4.11. 100 m st. dowolnym 

4.12. 200 m st. klasycznym 4.13. 200 m st. klasycznym 

4.14. 100 m st. grzbietowym 4.15. 100 m st. grzbietowym 

4.16. 200 m st. zmiennym 4.17. 200 m st. zmiennym 

4.18. 4x50 m st. dowolnym „wszystkie” (bez względu na płeć) 

 

6. Przepisy techniczne: 

6.1. Zawody przeprowadzane zostaną seriami na czas. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji 

dokona organizator na postawie zweryfikowanych czasów zgłoszeń. Rozstawienie sztafet nastąpi na 

podstawie wyników uzyskanych w zawodach I rundy. 

6.2. Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i w sztafecie w każdym bloku 

zawodów. 

6.3. Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej konkurencji oraz 

ranking sztafet. Rankingi te nie będą publikowane, a posłużą tylko do utworzenia klasyfikacji 

drużynowej. 

6.4. Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są 2 najlepsze wyniki w każdej konkurencji 

indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych (sztafety składają 

się z dowolnych zawodników, bez względu na płeć, czyli może być mieszana w dowolny sposób lub 

składać się z zawodników jednej płci). 

6.5. Stosowana jest obowiązująca  punktacja FINA. 

 

7.  Zgłoszenia do zawodów: 

7.1. Zgłoszeń zawodników do startu w zawodach może dokonać macierzysty klub. 

7.2. Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do 

PZP (składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne).  

7.3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich 

zawodników na czas trwania zawodów.  

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

uprawnioną – Administratora z ramienia klubu.  

7.5. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 cztery dni przed terminem konferencji 

technicznej poprzedzającej zawody, to jest do godziny 24.00 w dniu 5 czerwca 2018r. Jest to 

ostateczny termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć w poszczególnych 

konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na 



 

 

konferencji technicznej i w trakcie zawodów - dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce 

innego zawodnika tego samego klubu.  

7.6. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu 

AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może być spowodowany:  

- brakiem wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok,  

- brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie badań musi być zamieszczone 

w SEL), 

- brak ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan lub zdjęcie 

oświadczenia musi być zamieszczone w SEL), 

 - brak wniesienia składki członkowskiej przez klub macierzysty na rzecz OZP lub PZP.  

7.7. Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia 

dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej zgodnie pkt. Regulaminu Organizacji 

Zawodów Centralnych w Pływaniu PZP.  

7.8. Od godziny 24.00 dnia 5 czerwca 2018r. (cztery dni przed terminem konferencji technicznej - 

ostateczny termin zgłoszeń) do zakończenia konferencji technicznej przyjmowane będą wyłącznie 

wykreślenia zawodników zgłoszonych w terminie, lecz wniesiona opłata startowa nie będzie zwracana.  

7.9. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP nie później, niż 

48 godzin przed terminem odprawy technicznej tj. do godziny 12.00 w dniu 7 czerwca 2018r.  

7.10. Lista startowa zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu odprawy technicznej w dniu 

9 czerwca 2018r.  

7.11. Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście zgłoszonych zawodników i na liście startowej jest 

dokonanie opłaty startowej zgodnie z pkt 9.4 niniejszego komunikatu. 

 

8.  Nagrody: 

8.1. Zawodnicy zajmujący miejsca I-X w każdej konkurencji indywidualnej otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

8.2. Drużyny klubowe sklasyfikowane na miejscach I-X otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zespoły 

zajmujące miejsca I-III otrzymają pamiątkowe puchary. 

8.3. Na podstawie wyników uzyskanych przez drużyny klubowe w zawodach I i II rundy opracowana 

zostanie końcowa klasyfikacja ogólnopolska. Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn oraz        

10 najlepszych trenerów. Informacja o miejscu i terminie podsumowania zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Polskiego Związku Pływackiego. 

 

 9. Zasady finansowania: 

9.1. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy. 

9.2. Koszty uczestnictwa ponoszą kluby. 

9.3. Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu. 

9.4. Opłata startowa musi zostać wniesiona  

 - przelewem na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim    

nr 72 1020 2629 0000 9102 0341 0396. Opłata wnoszona przelewem musi być dokonana do godziny 

24.00 dnia 5 czerwca 2018r. - liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy. W nazwie 

przelewu należy wpisać „Opłata startowa MDMM13 lat 2018 II runda klubu ………….(pełna nazwa)”.  

9.5. Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej.  

      Do godziny 24.00 w dniu 5 czerwca 2018r. kopia przelewu potwierdzająca dokonanie opłaty 

startowej musi być dołączona do zgłoszenia zrobionego przez upoważnioną osobę w systemie SEL 

PZP - Administratora. W przypadku dokonywania opłaty za więcej, niż jeden klub, kopia przelewu 

musi zawierać nazwy poszczególnych klubów oraz liczbę opłaconych za każdy klub startów lub należy       

w SEL dołączyć wszystkie kopie przelewu. 

9.6. Organizator nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej ze zmian dokonanych w zgłoszeniu 

po ostatecznym terminie zgłoszeń, tj. po godzinie 24.00 w dniu 5 czerwca 2018r.  



 

 

9.7. Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej         

w wysokości 50 zł. (opłata musi zostać uregulowana na rzecz PZP). 

9.8. Opłata za listę startową wynosi 15 zł, a opłata za komplet wyników 30 zł – płatna przez 

zainteresowanych nabyciem (należy zadeklarować na zamówieniu świadczeń hotelowych) w biurze 

zawodów – sekretariat Pływalni „Rawszczyzna”. 

 

10. Odprawa techniczna: 

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej 

Pływalni „Rawszczyzna”, ul. Mickiewicza 32. 

 

11. Biuro zawodów: 

Biuro zawodów w sekretariacie Pływalni „Rawszczyzna” czynne będzie w trakcie poszczególnych  

bloków zawodów (od rozpoczęcia rozgrzewki do pół godziny po zakończeniu bloku). 

 

12. Treningi i rozgrzewki: 

Pływalnia zostanie udostępniona do treningu w dniu 9 czerwca w godzinach od 10.00 do 12.00 

(trybuny Pływalni nie będą udostępnione publiczności), a do rozgrzewek na 1,5 godziny przed 

rozpoczęciem każdego z bloku zawodów. 

 

13. Postanowienia końcowe: 

13.1. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

13.2. W sprawach nieobjętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje Delegat PZP. 

13.3. Ewentualne protesty należy składać na piśmie Delegatowi PZP, nie później niż 30 min. od 

zaistnienia zdarzenia, którego dotyczy, wpłacając jednocześnie wadium w wysokości określonej przez 

PZP. W przypadku uwzględnienia protestu wadium zostanie zwrócone. W przypadku odrzucenia 

protestu, wadium jest zaliczone na rzecz PZP. Protest bez wadium nie będzie rozpatrywany. 

13.4. Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem. 

13.5. Uroczyste otwarcie zawodów w dniu 9 czerwca 2018r. o godzinie 13.45. 

13.6. Wstęp na zawody dla publiczności będzie bezpłatny.  

13.7. Ostateczną listę startową i wyniki z poszczególnych bloków zawodów otrzymają jedynie 

przedstawiciele klubów, które opłaciły należność za komunikaty.  

13.8. Telefony kontaktowe do organizatorów: 605696967, 41 2674104, 41 2674101 (czynne                

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00). 

13.9. Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie przyjmowane będą w sekretariacie Pływalni 

„Rawszczyzna” 9 czerwca (sobota) w godzinach od 10.00 do 20.00. 

13.10. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione na pływalni bez właściwego 

zabezpieczenia. 

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

13.13. Organizatorzy przypominają klubom o ustawowym obowiązku ubezpieczenia zawodników. 

 



 

 

 


