
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW. 
▶ MIEJSCE: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, 

      ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa

▶ TERMIN:  05-06-2022r.
12:30-13:15 rozgrzewka 

13:20 oficjalne otwarcie zawodów.
13:30 rozpoczęcie zawodów.

2. UCZESTNICTWO 
▶ W zawodach uczestniczą zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach 
wiekowych z podziałem na sportowców (zawodników) i amatorów: 
▷ 2013 i młodsi,
▷ 2012
▷ 2011
▷ 2010
▷ 2009
▶ zawodnicy muszą posiadać AKTUALNE badania medycyny sportowej oraz 
ubezpieczenie NNW lub oświadczenie/zgodę rodzica lub opiekuna prawnego,
▶ każdy zawodnik ma prawo do startu w dwóch konkurencjach oraz w sztafecie.
▶ każda drużyna/Klub może zgłosić dowolną ilość zespołów sztafetowych (4 osoby)

3. PROGRAM ZAWODÓW DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
1  Sztafeta mix 4x50 metrów stylem zmiennym roczniki 2009-2010 minimum dwóch zawodników z rocznika 
młodszego (kategoria sport)
2  Sztafeta mix 4x50 metrów stylem dowolnym  roczniki 2011-2012 minimum dwóch zawodników z rocznika 
młodszego (kategoria sport)
3,4  50 metrów stylem dowolnym DZ/CH (kategoria sport i amator)
5,6  50 metrów stylem klasycznym DZ/CH (kategoria sport)
7,8  50 metrów stylem grzbietowym DZ/CH (kategoria sport i amator)
9,10  50 metrów stylem motylkowym DZ/CH (kategoria sport)
11,12  100 metrów stylem  zmiennym  DZ/CH (kategoria sport)
13  Sztafeta mix 4x25 metrów stylem dowolnym (kategoria amator)

5. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW 

▶ KATEGORIA ZAWODNICZA - system rejestracji (SEL), oraz entry edytor.
▶ KATEGORIA AMATORSKA- zgłoszenia mailowe na adres:
  zawody.mantauks@gmail.com 
   Zgłoszenie w kategorii amator powinno zawierać: imię i nazwisko, rok  
    urodzenia, wybór konkurencji oraz orientacyjny czas. Zgłoszenie sztafety          
.   amatorskiej 4x25 metrów powinno zawierać imiona i nazwiska startujących.    
 Termin zgłoszeń do 02.06.2022.

7. NAGRODY 
▶ Medale dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w danej           
  konkurencji
▶ Dyplomy za miejsca 1-6 
▶ Nagroda dla najlepszego zawodnika i zawodniczki za 2 najlepsze starty wg.      
  Punktacji FINA  w każdej kategorii. W przypadku takiej samej ilości punktów 
  o pierwszym miejscu decyduje najbardziej  wartościowy wynik.
▶ Puchar dla najlepszej sztafety,
▶ W trakcie zawodów odbędzie się konkurs gdzie zostaną rozlosowane nagrody   
  rzeczowe.

6. PRZEPISY TECHNICZNE 
▶ Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25 m. 
▶ Zawody są rozgrywane seriami na czas. 
▶ Pomiar czasu elektroniczny. 
▶ Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie rankingu europejskiego 
    z ostatnich 15 miesięcy (lub czasu podanego w zgłoszeniu do zawodów)

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
▶ Na zawodach obowiązują przepisy PZP i FINA. 
▶  W sprawach nieobjętych regulaminem, komunikatem organizacyjnym      
  decyduje organizator  zawodów. 
▶  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, 
   jak również szkody i wypadki. 
▶  Podczas imprezy wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje 
   regulamin obiektu. 

9. KOMISJA SĘDZIOWSKA 
 Komisję sędziowską powołuje Kolegium Sędziów Warszawsko-

Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego

11. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

10. SPRAWY RÓŻNE
W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 
zawodnicy i trenerzy biorący udział w zawodach  wyrażają zgodę na udostępnienie 
danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, 
wyniki, SEL, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej 
automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku 
zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.
Uczestnictwo w imprezie sportowej zarówno czynne jak i bierne jest            
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

zawody.mantauks@gmail.com

502-651-639
Paweł Chojnowski

508-186-295
Konrad Tchórzewski

510-835-478
Filip Barański 

ORGANIZATORZY: 
 Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy,

Uczniowski Klub Sportowy Manta Warszawa Włochy

WSPÓŁORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy

▶

▶

Zawody pływackie UKS Manta Warszawa Włochy 
z okazji 10 rocznicy Klubu pod honorowym 
patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy

mailto:zawody.mantauks@gmail.com

