
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XX GRAND PRIX PIASECZNA W PŁYWANIU z OKAZJI 

100-lecia sportu piaseczyńskiego!
 

TERMIN i MIEJSCE:
 

21 maja 2022 R.  (SOBOTA) 
 PŁYWALNIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PIASECZNIE, 

UL.GEN.WŁ.SIKORSKIEGO 20, 05-500 PIASECZNO
 

ROZGRZEWKA: I  blok godz. 08:00-8.30 Kobiety/ 08:30-9:00 Mężczyźni
 II blok godz. 15.00 – 15.30 Kobiety/ 15:30-16:00 Mężczyźni

START: I blok godz.: 9.00 / II blok 16:00
                       

DANE TECHNICZNE ZAWODÓW:

 
- długość pływalni 25m, 6 torów, 

- temperatura wody – 28°C,
- pomiar czasu – automatyczny

 

CELE:
 

·      Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży 
·       Popularyzacja pływania w środowisku lokalnym (młodzież szkolna oraz dorośli)

·       Promocja działalności MKS Piaseczno 
·       Promocja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie 

·       Upowszechnienie zdrowego trybu życia oraz idei rywalizacji fair play
·      Promocja Gminy i Miasta Piaseczno

 

ORGANIZATORZY:
 

MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY PIASECZNO
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PIASECZNIE

GMINA PIASECZNO
 

     ZASADY UCZESTNICTWA:
 

·      W zawodach mogą uczestniczyć Zespoły Klubowe zaproszone przez Organizatora.
·      Każdy zawodnik (kategoria Sport- zawodnik z licencją PZP) ma prawo startu w dowolnej ilości startów 

  i 1 startu w przypadku awansu do finału wyścigu australijskiego (kategoria Sport) 
oraz 1 startu w sztafecie rodzinnej 3x25 m stylem dowolnym (1 dorosły + 2 dzieci).

·      Każdy zawodnik (kategoria Amator- niezrzeszony) ma prawo startu w  3 konkurencjach indywidualnych na 50 m stylem
dowolnym, grzbietowym i klasycznym oraz w sztafecie rodzinnej 3x25m stylem dowolnym.

·      w klasyfikacji indywidualnej (kategoria Sport)  przewiduje się 8 grup wiekowych, odpowiednio w kategoriach 
dziewcząt i chłopców oraz 4 grupy wiekowe w kategorii Amator.

 



KATEGORIE WIEKOWE:
 

SPORT                                       AMATOR
 

                                                      1. 2007 i starsi                           1. 2002 i starsi

                                                      2. 2008                                      2. 2003-2008

                                                      3. 2009                                      3. 2009-2011

                                                      4. 2010                                       4. 2012 i młodsi

                                                      5. 2011

                                                      6. 2012

                                                      7. 2013

                                                      8. 2014 i młodsi

 

KONKURENCJE INDYWIDUALNE: 

 

I Blok

1.50 motylkowym dziewcząt kat. 1-8 Sport
* 25 dowolnym dziewcząt – 4 klasa sportowa 
*25 dowolnym chłopców – 4 klasa sportowa
2.50 motylkowym chłopców kat. 1-8 Sport

3.50 grzbietowym dziewcząt kat.1 -8 Sport/1-4 Amator
4. 50 grzbietowym chłopców kat.1 -8 Sport/1-4 Amator

* 25 grzbietowym dziewcząt – 4 klasa sportowa 
*25 grzbietowym chłopców – 4 klasa sportowa

5. 50 klasycznym dziewcząt kat.1 -8 Sport/1-4 Amator
6. 50 klasycznym chłopców kat.1 -8 Sport/1-4 Amator
7. 50 dowolnym dziewcząt kat.1 -8 Sport/1-4 Amator
8. 50 dowolnym chłopców kat.1 -8 Sport/1-4 Amator

9.200 dowolnym dziewcząt kat. 1-7 Sport
10.200 dowolnym chłopców kat.1-7 Sport

11.Wyścig australijski 5x50 dowolnym dziewcząt kat.Open
12. Wyścig australijski 5x50 dowolnym chłopców kat.Open

 

II Blok

13.100 zmiennym dziewcząt kat.6-7 Sport
14.100 zmiennym chłopców kat.6-7 Sport
15.200 zmiennym dziewcząt kat.1-5 Sport
16.200 zmiennym chłopców kat.1-5 Sport

17.100 motylkowym dziewcząt kat.1-7 Sport
18.100 motylkowym chłopców kat.1-7 Sport
19.100 grzbietowym dziewcząt kat.1-8 Sport
20.100 grzbietowym chłopców kat.1-8 Sport
21.100 klasycznym dziewcząt kat.1-8 Sport
22.100 klasycznym chłopców kat.1-8 Sport
23.100 dowolnym dziewcząt kat.1-8 Sport
24.100 dowolnym chłopców kat.1-8 Sport

25.Sztafety MIX 3x25 dowolnym (1 osoba dorosła/2 dzieci)
 
 



PRZEPISY TECHNICZNE:
 

• W startach indywidualnych, w kategorii Sport, mogą startować wyłącznie zawodnicy klubowi posiadający licencję PZP
oraz aktualne badania lekarskie. Każdy zawodnik ma prawo do startu w dowolnej ilości konkurencji indywidualnych a

także do startu w wyścigu australijskim w przypadku awansu do finału.
 

• w startach indywidualnych, w kategorii Amator, mogą startować wyłącznie osoby niezrzeszone w żadnym klubie,
 które podpiszą odpowiednie zaświadczenie o stanie zdrowia. (mogą startować w 3 konkurencjach).

 
• Do wyścigów australijskich 5x50 dowolnym, w kategorii Sport, ze wszystkich kategorii wiekowych (OPEN) awansują

najlepsi zawodnicy z indywidualnej konkurencji 50 m dowolnym (miejsca od 1 do 6) wśród dziewcząt
 i chłopców.*

 
• W sztafecie rodzinnej 3x25 dow. MIX - musi startować 1 osoba dorosła (kobieta lub mężczyzna, która ukończyła 18 lat)

oraz 2 dzieci ( mogą chłopcy i dziewczęta - pokrewieństwo). 
Nie dopuszcza się startów sztafet PK, niespełniających warunków wyżej opisanych.

 
* Wyścig australijski rozgrywa się na zasadzie przeprowadzenia 5 serii po 50 metrów stylem dowolnym, 

w czasie 2 minut każda seria. Po każdej serii eliminuje się ostatnią osobę z danej serii.
 

Do finału wyścigu australijskiego awansuje sześć najlepszych zawodniczek i zawodników wyłonionych na dystansie 
50 metrów stylem dowolnym (spośród wszystkich kategorii wiekowych i tylko w grupie Sport).

 
 1 seria - startuje sześciu zawodników (2 min. start) 
 2 seria - startuje pięciu zawodników (2 min. start)

 3 seria - startuje czterech zawodników (2 min. start)
 4 seria - startuje trzech zawodników (2 min. start)
 5 seria - startuje dwóch zawodników (2 min. start)

 

NAGRODY:

 

• Medale i Dyplomy za miejsca 1-3 w konkurencjach indywidualnych ( kat.1-4) oraz dyplomy za miejsca 1- 6 w
konkurencjach indywidualnych ( kat.5-8)

 
• Medale i Dyplomy za miejsca 1-3 w kategorii Amator

 
• Nagrody/statuetki za 1 miejsce wśród dziewcząt i chłopców w punktacji Fina 2018 za 2 najlepsze starty (wyniki) w

konkurencjach indywidualnych – kategoria Sport, w każdej kategorii wiekowej.
 

• Nagrody za 1 miejsca wśród dziewcząt i chłopców w wyścigach australijskich 5x50 dowolnym – kategoria Sport
• Statuetki dla najlepszych sztafet rodzinnych (miejsca1-3)

 

 

.

 

 

 
 
 



ZASADY FINANSOWANIA:

 

• Opłata startowa wynosi 20 zł od każdego startu indywidualnego (1 konkurencja), 20 zł za sztafetę
 

ZGŁOSZENIA:

 

• Zgłoszenia Zawodników - zgłoszenia w systemie elektronicznym SEL do 16.05.2022
Skreślenia z zawodów przesyłamy do 19.05.2022 do godz.24.00 na adres zawody@wmozp.pl

 
• Zgłoszenia Amatorów kierujemy na maila : g.turczynski@wp.pl do dnia 16.05.2022 z podaniem imienia

 i nazwiska, pełnej daty urodzenia oraz konkurencji ( mile widziane przybliżone czasy)
 

• Ewentualne pytania i wyjaśnienia – tel. 503 019 951 
 

 

SPONSORZY:
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