
 

  

 

Warszawa, 22.03.2022 r. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

 PIĄTE ELIMINACJE W SEZONIE 2021/2022 

1. Piąte eliminacje ogólnopolskich zawodów pływackich dla dzieci w ramach programu OD MŁODZIKA 
DO OLIMPIJCZYKA w sezonie 2021/2022, odbędą się w sobotę 9 kwietnia 2022 r. na pływalni 50 m 
Warszawianka – Wodny Park (https://www.wodnypark.com.pl) w Warszawie przy ul. Merliniego 4  
(10 torów; temperatura wody: 27°C; pomiar czasu: automatyczny). 

2. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem, zawartymi w nim procedurami, zamieszczonym na oficjalnej 
stronie zawodów www.omdo.pl  

3. Z uwagi na panujący stan epidemii zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Procedurą Bezpieczeństwa 
OMDO w związku z COVID-19: 

a. Zawody odbędą się bez udziału publiczności, 

b. Na obiekt wpuszczani będą tylko trenerzy oraz zawodniczki i zawodnicy, 

c. W oczekiwaniu na start zawodniczki i zawodnicy są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa. 

4. Zawody odbędą się w dwóch turach wg poniższego programu: 

9:00 Uroczyste otwarcie zawodów dziewcząt i chłopców (roczniki 2011, 2012, 2013) 

I blok:  

Rozgrzewka: 8:00 - 8:55 Zawody: 9:10 

Lp. DYSTANS STYL ROCZNIK 

1 50 metrów dowolny dziewcząt i chłopców 2012 / 2013 

2 100 metrów dowolny dziewcząt i chłopców 2011 

3 50 metrów klasyczny dziewcząt i chłopców 2012 / 2013 

4 100 metrów klasyczny dziewcząt i chłopców 2011 

5 50 metrów grzbietowy dziewcząt i chłopców 2012 / 2013 

6 100 metrów grzbietowy dziewcząt i chłopców 2011 

7 50 metrów motylkowy dziewcząt i chłopców 2011 / 2012 / 2013 

8 200 metrów zmienny dziewcząt i chłopców 2011 

Planowane zakończenie rywalizacji ok. godz. 12.30 

II blok: 

14:10 Uroczyste otwarcie zawodów dziewcząt i chłopców (roczniki 2008, 2009, 2010) 

Rozgrzewka: 13:15 - 14:10 Zawody: 14:15 

Lp. DYSTANS STYL ROCZNIK 

1 100 metrów dowolny dziewcząt i chłopców 2008 / 2009 / 2010 

2 100 metrów klasyczny dziewcząt i chłopców 2008 / 2009 / 2010 

3 100 metrów grzbietowy dziewcząt i chłopców 2008 / 2009 / 2010 

4 100 metrów motylkowy dziewcząt i chłopców 2008 / 2009 / 2010 

5 200 metrów zmienny dziewcząt i chłopców 2008 / 2009 / 2010 

Planowane zakończenie rywalizacji ok. godz. 17.20 

5. UWAGA! W przypadku zgłoszenia większej liczby zawodniczek lub zawodników lub wprowadzenia 
dodatkowych ograniczeń dotyczących organizacji imprez sportowych podczas trwania pandemii COVID-
19, możliwy jest podział zawodów na większą liczbę bloków oraz wprowadzenie limitu uczestników, co 
może wpłynąć na zmianę harmonogramu godzinowego zawodów. Zaktualizowany harmonogram 
zostanie opublikowany na dzień przed rozpoczęciem zawodów. 

https://www.wodnypark.com.pl/
http://www.omdo.pl/


 

  

 

6. Zasady finansowania: 

a) Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator. 

b) Koszty uczestnictwa zawodników ponoszą Kluby - opłata za udział wynosi 40 zł od każdego 
zgłoszonego uczestnika. Istnieje możliwość zgłoszenia zawodnika do kolejnej konkurencji, dodatkowo 
opłata z tym związana wynosi 15 zł.  

c) Wszelkie kwestie finansowe w imieniu danego Klubu obsługuje jedna osoba reprezentująca Klub: 
Konieczne jest przy dokonaniu wpłaty złożenie aktualnego oświadczenia przedstawiciela klubu 
(dotyczy każdych eliminacji ) związanego z podaniem danych klubu oaz możliwością wystawienia 
faktury. Oświadczenie to dostępne jest na stronie zawodów (omdo.pl) oraz w biurze w godzinach 
przyjmowania wpłat          

d) Opłaty za udział w pierwszym bloku zawodów przyjmowane są w godz. 8.00 – 10:15 

e) Opłaty za udział w drugim bloku zawodów przyjmowane są w godz. 13.15 – 15.30 

 

7. Zgłoszenia do zawodów - UWAGA ZMIANA SYSTEMU ZGŁOSZEŃ 

a) Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej w obowiązującym programie do wypełniania 
zgłoszeń do zawodów do 5.04.2022 r. (wtorek). W przypadku osiągnięcia limitu 1100 uczestników 
przed upływem w/w terminu, system zgłoszeń zostanie zamknięty. 

b) Roczniki 2008, 2009, 2010, 2011: za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – 
Administratora z ramienia klubu zgłaszającego. 

c) Roczniki 2012, 2013: za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – Administratora 
z ramienia klubu zgłaszającego lub w przypadku osób, które nie znajdują się w systemie SEL za pomocą 
programu Entry Editor na adres: zawody@wmozp.pl  

d) Zmiany zgłoszeń mogą być dokonywane wyłącznie pocztą elektroniczną – zawody@wmozp.pl   
do dnia 7.04.2022 r. (czwartek) do godziny 10:00 i dotyczyć: wycofania zawodnika, wycofania 
zawodnika z konkurencji, wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego 
reprezentanta tego samego klubu. 

e) Po tym terminie opłaty startowe będą pobierane wg zgłoszenia. 

 

UWAGA:  

Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu  
AKTYWNY w SEL, czyli konieczne jest: 

 dokonanie opłaty licencyjnej na dany rok za zawodnika (PZP),  

 zamieszczenie w SEL skanu lub zdjęcia aktualnych badań lekarskich zawodnika  

 zamieszczenie w SEL skanu lub zdjęcia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych 

zawodnika, 

 opłacenie składki członkowskiej przez klub macierzysty na rzecz OZP lub PZP 

 

 

Otrzymują: PZP; OZP; Kluby      

Organizator:   
Akademicki Związek Sportowy  

Warszawa 
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