
                                                  

                                                          

           
                                                

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY PŁYWACKIE 

,,PUCHAR SPRINTU” 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 

 

I. ORGANIZATOR 

Uczniowski Klub Sportowy „Polonez” Wyszków (Małgorzata Karłowicz- 501 571 333) 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY 

- GMINA WYSZKÓW 

- WYSZKOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

- DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

• miejsce – Kryta Pływalnia „Błękitna” w Wyszkowie ul. Geodetów 45 

• termin – 17.12.2022r. 

IV. DANE BASENU, NA KTÓRYM ODBĘDĄ SIĘ ZAWODY 

• długość – 25 m 

• ilość torów – 6 

• głębokość 1,35 -1,85m 

• temperatura wody 27°C 

V. CEL ZAWODÓW 

• Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich i ich doskonalenie w rywalizacji 

sportowej. 

• Propagowanie pływania, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu. 

• Przegląd umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży w celu wyłonienia talentów 

pływackich. 

• Promocja Gminy Wyszków. 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWANIA 

• Za stan zdrowia zawodników odpowiadają kluby. Zawodnicy muszą posiadać ważne 

badania lekarskie lub oświadczenia opiekunów prawnych o braku przeciwskazań do startu 

w zawodach. 

• Każdy zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych. 

• Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje strój kąpielowy zgodny z przepisami FINA 

i PZP. 

• Opłata startowa za zgłoszonego zawodnika wynosi 40 zł , płatna w dniu zawodów. 



•  Ubezpieczenie i dojazd uczestników na koszt własny. 

VII. KATEGORIE WIEKOWE 

• 2015 i młodsi 

•  2014  

• 2013  

• 2012 

• 2011 

• 2010 

• 2009 

• 2008 

VIII. INFORMACJE TECHNICZNE 

• Zawody zostaną rozegrane seriami na czas. 

• Zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów w seriach od 

najwolniejszej do najszybszej. 

• Pomiar czasu elektroniczny. 

• Dekoracje za poszczególne konkurencje będą przeprowadzane w trakcie zawodów- 

medale i dyplomy za 3 pierwsze miejsca. 

•  ,,PUCHAR SPRINTU” za najlepszy wynik pkt dla zawodniczki i zawodnika – dwa starty. 

• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z 

organizatorami. 

IX. ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW 

• Zgłoszenia zawodników klubów pływackich z młodszych roczników, którzy do tej pory nie 

są w systemie SEL, mogą być przesłane w formie pliku lxf (zaproszenie do pobrania na 

stronie www.livetiming.pl) drogą elektroniczną na adres zawody@wmozp.pl w terminie do 

12.12.2022r. 

• Pozostałe roczniki za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – 

Administratora z ramienia klubu zgłaszającego w terminie do 12.12.2022 r. 

•  Wykreślenia zawodników do 16.12.22- godz.12.00- na adres zawody@wmozp.pl.  

• Za niewykreślonych zawodników będzie pobierana opłata startowa. 

• Zaproszenie oraz wszystkie komunikaty i informacje dotyczące zawodów oraz wyniki 

rywalizacji w systemie LIVE publikowane będą na stronie: www.livetiming.pl 

X. PROGRAM ZAWODÓW 

• 9:00- 9:45 – rozpływanie 

• 9:45 – odprawa techniczna sędziów 

• 10:00 - otwarcie zawodów 

• 10:15 – starty 
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Lp. DZIEWCZĘTA Lp. CHŁOPCY 

1 25m stylem dowolnym -2014, 2015 i młodsi 2 25m stylem dowolnym - 2014, 2015 i młodsi 

3 25m stylem grzbietowym-2014,2015 i młodsi 4 25m stylem grzbietowym-2014,2015 i młodsi 

5 50m stylem dowolnym- 2013 i starsi 6 50m stylem dowolnym-2013 i starsi 

7 50m stylem klasycznym-2013 i starsi 8 50m stylem klasycznym-2013 i starsi 

9 50m stylem grzbietowym-2013 i starsi 10 50m stylem grzbietowym-2013 i starsi 

11 50m stylem motylkowym-2012 i starsi 12 50m stylem motylkowym-2012 i starsi 

13 100m stylem dowolnym -2012 i starsi 14 100m stylem dowolnym -2012 i starsi 

15 100m stylem klasycznym-2012 i starsi 16 100m stylem klasycznym-2012 i starsi 

17 100m stylem grzbietowym-2012 i starsi 18 100m stylem grzbietowym-2012 i starsi 

19 100m stylem zmiennym-2011 i starsi 20 100m stylem zmiennym-2011 i starsi 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione na terenie 

pływalni. 

b. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

c. Komisję Sędziowską powołują Organizatorzy. 

d. Kwestie sporne w zakresie sportowym reguluje Sędzia Główny. 

e. Kwestie sporne dotyczące konkretnego biegu mogą być zgłaszane przez zawodnika do 

Sędziego Głównego bezpośrednio po zakończeniu tego wyścigu (przed rozpoczęciem 

wyścigu kolejnego). Jeżeli do tego momentu nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia wyniki są 

ostateczne. 

f. Organizator zapewnia opiekę ratowników podczas zawodów. 

g. Organizator i Sędzia Główny zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego 

Regulaminu. 

h. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników zawodów. 

XII.SPRAWY RÓŻNE 

1. Za zachowanie zawodników na terenie obiektu oraz za zwrot pasków lub kluczy do szafek 

odpowiadają opiekunowie. 

2. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez rodziców , uczestników zawodów oraz 

trenerów postanowień zawartych w niniejszym komunikacie oraz wyrażenie zgody na 

nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatorów, 

wykorzystywanie zdjęć, filmów na potrzeby zawodów, w tym zamieszczanie wyników 

z  danymi osobowymi 

 

  

 


