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XI Zawody Pływackie Dzieci i Młodzieży 

Organizator  
Międzyszkolny Klub Sportowy WODNIK RADOM  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu 

Osoba odpowiedzialna z ramienia Organizatora:  

Marcin Cieślik . +48 791 042 121 ;  Edyta Jagodzińska tel. +48 537 555 705 

 

Zadanie współfinansowane ze środków  

UUUrrrzzzęęęddduuu   MMMaaarrrssszzzaaałłłkkkooowwwssskkkiiieeegggooo   WWWooojjjeeewwwóóódddzzztttwwwaaa   MMMaaazzzooowwwiiieeeccckkkiiieeegggooo      

www   WWWaaarrrssszzzaaawwwiiieee   
 
Miejsce zawodów 

Kryta Pływalnia „NEPTUN” - Radom, ul. Wyścigowa 49  
 

Termin zawodów 

15 października 2022r. (sobota) 
 

Informacje techniczne  
 Pływalnia 25m. 6 torów, temperatura wody 27 st. C  

 Pomiar czasu: automatyczny/półautomat  
 

 



Cel imprezy  
 Popularyzacja pływania.  

 Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności 
ruchowych dzieci i młodzieży.  

 Promocja  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

 Promocja MOSiR Radom   

 Promocja GMINY MASTA RADOMIA 

 Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży  

 Powszechny dostęp dzieci i młodzieży do korzystania z obiektów i powszechny udział w 
zawodach  

 Stworzenie możliwości udziału w rywalizacji sportowej   

 Krzewienie idei Fair Play 

 Ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży  

 Identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych  

 Zwiększanie aktywności i efektywności działań klubów sportowych 

 Aktywizacja struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk do współpracy i 
współfinansowania projektów w tym Gminy Miasta Radomia oraz Spółki MOSiR Radom 

 Promocja idei wolontariatu 

 Promocja Klubu MKS WODNIK RADOM  
 

Uczestnictwo  
 W zawodach moją prawo startu zawodnicy z licencją PZP i aktualnymi badaniami lekarskimi.  

 Zawodnicy mają prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie w każdym 

bloku,  

 Każdy klub do konkurencji indywidualnych może zgłosić dowolną liczbę zawodników,  

a do konkurencji sztafetowych dowolną liczbę sztafet  

 Za aktualne badania lekarskie i licencje zawodników odpowiadają kierownicy lub trenerzy ekip.  

LICZBA MIEJSC MOŻE ZOSTAĆ OGRANICZONA W PRZYPADKU ZBYT DUŻEJ LICZBY UCZESTNIKÓW 
 

Kategorie wiekowe – konkurencje indywidualne  
 Rok urodzenia 2014 i młodsi 

 Rok urodzenia 2013/2012 

 Rok urodzenia 2011/2010 

 Rok urodzenia 2009/2008 

 Rok urodzenia 2007 i starsi 

 

Program zawodów 
Blok I – sobota, 15 października 2022r. 

Rozgrzewka 8:00 

Początek zawodów 9:00 

Dziewczęta Chłopcy 

1 50m st. dowolny 2 50m st. dowolny 

3 100m st. klasyczny 4 100m st. klasyczny 

5 400m st. dowolny (bez kategorii 2014 i mł.) 6 400m st. dowolny (bez kategorii 2014 i mł.) 

7 100m st. zmienny 8 100m st. zmienny 



9 50m st. motylkowy 10 50m st. motylkowy 

11 Sztafeta 4x50m st. zmienny (MIX) 

Blok II – sobota, 15 października 2022r. 

Rozgrzewka 13:00 

Początek zawodów 14:00 

Dziewczęta Chłopcy 

12 Sztafeta 4x50m st. dowolny (MIX) 

13 200m st. dowolny 14 200m st. dowolny 

15 50m st. klasyczny 16 50m st. klasyczny 

17 100m st. dowolny 18 100m st. dowolny 

19 50m st. grzbietowy 20 50m st. grzbietowy 

21 100m  st. motylkowy - nagroda specjalna 22 100m  st. motylkowy – nagroda specjalna 
 

Przepisy techniczne  
 Konkurencje zostaną rozegrane seriami na czas od serii najsłabszej do najsilniejszej wg rankingu 

lub czasów zgłoszeń; 

 Zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie w każdym bloku;  

 Sztafety mieszane przynajmniej jeden zawodnik innej płci, osobne sztafety dla każdej kategorii 

wiekowej  (skład sztafety można uzupełnić o zawodnika z młodszego rocznika); 
 

Zasady finansowania  
 Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator zawodów,  

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,  

 Opłata startowa wynosi 40 zł od każdego zgłoszonego zawodnika i 40 zł od każdej sztafety, 

 Wszystkie opłaty przyjmowane są w Biurze Zawodów - płatność gotówką przed rozpoczęciem 

zawodów. Możliwość wystawienia rachunku za startowe. 

 Biuro zawodów znajdować się będzie na obiekcie Pływalni „NEPTUN” - Radom, ul. Wyścigowa 

49. Biuro będzie otwarte przez czas trwania zawodów.  
  

Nagrody  
 Medale dla 3 najlepszych zawodników i sztafet w każdej konkurencji z podziałem na kategorie 

wiekowe, 

 Statuetki i/lub nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w każdej 

kategorii wiekowej za sumę punktów z dwóch najlepszych startów wg punktacji FINA,  

 Nagrody rzeczowe dla zawodnika i zawodniczki OPEN za najlepszy wynik wg punktacji FINA w 

konkurencji 100m stylem motylkowym. 

 Puchary dla trzech najlepszych klubów w klasyfikacji drużynowej wg sumy punktów za starty 

indywidualne wszystkich kategorii wiekowych wg klucza:  

◦ 1 miejsce – 7 pkt.  

2 miejsce – 5 pkt. 

3 miejsce – 4 pkt.  

4 miejsce – 3 pkt.  



5 miejsce – 2 pkt.  

6 miejsce – 1 pkt. 

 

Zgłoszenia do zawodów  
 Zgłoszenie do zawodów, dla zawodników 10 letnich i starszych, w systemie SEL, dla 

zawodników poniżej 10 roku życia, należy przesłać w formie elektronicznej (SPLASH ENTRY 

EDITOR*.lxf),w nieprzekraczalnym terminie do 12.10.2022r. na adres mailowy 

zawody@wmozp.pl 

 Prosimy o podanie na adres organizatora: mkswodnik@gmail.com imienia i nazwiska 

jednego trenera klubowego odpowiedzialnego za zgłoszoną grupę wraz z telefonem 

kontaktowym. 

 Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, nazwę klubu i wykaz 

konkurencji do których zawodnik został zgłoszony z podaniem najlepszego tegorocznego 

wyniku.  

 Wycofanie zawodnika ze startu bez konieczności ponoszenia opłaty startowej możliwe jest               

do dnia 14.10.2022r. do godz. 12.00. Po tym terminie opłaty będą pobierane według ilości 

wcześniejszych zgłoszeń. Brak możliwości szybkich zgłoszeń lub zmian w dniu zawodów. 

 Zaproszenie, komunikat, informacje dotyczące zawodów i wyniki LIVE publikowane będą                  

na stronie  http://www.livetiming.pl/ 

 

Postanowienia końcowe  
 Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników w trakcie zawodów i za przestrzeganie 

obostrzeń przez zawodników odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip. 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP,  

 Dekoracje odbywać się będą w trakcie trwania zawodów, z poślizgiem jednej konkurencji. 

Dekoracje najlepszej zawodniczki i zawodnika oraz dekoracje klubów odbędą się na 

zakończenie zawodów, 

 Odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 8:30 na terenie pływalni,  

 W sprawach nie objętych niniejszym komunikatem decyduje Organizator w porozumieniu               

z Sędzią Głównym zawodów,  

 Za posiadanie aktualnych badań lekarskich zawodników odpowiedzialni są kierownicy                       

lub trenerzy ekip,  

 Kierownicy oraz trenerzy ekip odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zachowanie swoich 

zawodników,  

 Na terenie niecki oraz przylegającym do niecki basenowej 25 metrowej pływalni mogą 

przebywać wyłącznie zawodnicy startujący w danym bloku oraz ich trenerzy/ opiekunowie 

ekip (zakaz przebywania na niecce basenowej rodziców pod groźbą wykluczenia zawodnika)  

 Wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne oraz wyniki zawodów będą publikowane                   

na stronach internetowych www.livetiming.pl 

 Organizator zastrzega sobie prawo do korekty programu czasowego zawodów, 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu w 

trakcie trwania zawodów.  

 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych RODO każdy uczestnik zawodów biorący 

mailto:zawody@wmozp.pl
mailto:mkswodnik@gmail.com
http://www.livetiming.pl/
http://www.livetiming.pl/


udział w zawodach, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

na potrzeby przeprowadzenia zawodów i publikacji wyników, jak również aby jakiekolwiek 

treści multimedialne (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, wyniki) mogły być 

wykorzystywane za wiedzą i zezwoleniem Organizatorów przez środki masowego przekazu 

(radio, prasę, telewizję) w celach marketingowych i promocyjnych.  

 Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez 

zawodnika/ drużynę/ trenera. 

 

W PRZERWIE ZAWODÓW ZAPEWNIAMY BUFET DLA TRENERÓW I OPIEKUNÓW 
EKIP KLUBÓW PŁYWACKICH * 

 
(w przypadku zaostrzenia przepisów sanitarno – epidemiologicznych spowodowanych COVID-19 

organizator nie zorganizuje bufetu)* 
 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAATTTOOORRR   MMMAAA   PPPRRRAAAWWWOOO   OOODDDWWWOOOŁŁŁAAAĆĆĆ   ZZZAAAWWWOOODDDYYY      

WWW   PPPRRRZZZYYYPPPAAADDDKKKUUU   MMMAAAŁŁŁEEEJJJ   IIILLLOOOŚŚŚCCCIII   ZZZGGGŁŁŁOOOSSSZZZEEEŃŃŃ   LLLUUUBBB   WWWPPPRRROOOWWWAAADDDZZZEEENNNIIIAAA   NNNAAAGGGŁŁŁYYYCCCHHH   

OOOBBBOOOSSSTTTRRRZZZEEEŃŃŃ   SSSAAANNNIIITTTAAARRRNNNOOO   –––   EEEPPPIIIDDDEEEMMMIIIOOOLLLOOOGGGIIICCCZZZNNNYYYCCCHHH      

ZZZWWWIIIĄĄĄZZZAAANNNYYYCCCHHH   ZZZ   PPPAAANNNDDDEEEMMMIIIĄĄĄ   CCCOOOVVVIIIDDD   –––   111999   LLLUUUBBB   ZZZMMMIIIEEENNNIIIĆĆĆ   FFFOOORRRMMMUUUŁŁŁĘĘĘ   

PPPRRRZZZEEEPPPRRROOOWWWAAADDDZZZEEENNNIIIAAA   ZZZAAAWWWOOODDDÓÓÓWWW   
 
 

 
Osoby kontaktowe : 
 

Organizator MKS Wodnik Radom  Edyta Jagodzińska  tel.  +48 537 555 705  

Marcin Cieślik   tel. +48 791 042 121 

Zgłoszenia do zawodów   Sławomir Grabiec  tel. +48 600 851 363 
 
 
 

 

 




