
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

ZAWODY PŁYWACKIE 
 

XXIV GRAND PRIX CIECHANOWA pod 
Patronatem Prezydenta KRZYSZTOFA 

KOSIŃSKIEGO 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 

 
 1.  Cel imprezy sportowej 

− popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży 

− integracja klubów pływackich 

− promocja miasta i pływalni 
 
 2.  Organizator: 

− Miejski Pływacki Klub Sportowy „ORKA” Ciechanów 

− Urząd Miasta Ciechanów 

− Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie 
 
 3.  Termin i miejsce zawodów: 14 styczeń 2023 / 2 bloki/ 

− Ciechanów pływalnia „U Ciecha” ul. 17 Stycznia 60 b 

− Długość pływalni 25 m, 6 torów, temperatura wody 270.C 

− Pomiar czasu elektroniczny 
  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  Uczestnictwo 
 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy: 

− urodzeni w latach 2014 i młodsi, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i starsi 

− posiadający aktualne badania lekarskie  

 
5.  Program zawodów:  
 I BLOK – 14.01.2023 

  

rozpływanie godz.: 08.00-08.50 

odprawa techniczna w holu głównym pływalni na I piętrze o godz. 8.30 

rozpoczęcie zawodów: 9.00 

 

L.p. Dziewczęta L.p. Chłopcy 

1 25m dowolny - 2014 i młodsi,  2 25m dowolny - 2014 i młodsi,  

3 
50m klasyczny- 2014 i młodsi, 2013, 2012, 
2011, 2010,2009, 2008 i starsi 

4 
50m klasyczny- 2014 i młodsi, 2013, 2012, 
2011, 2010,2009, 2008 i starsi 

5 
100m grzbietowy - 2013 i młodsi, 2012, 
2011, 2010,2009, 2008 i starsi 

6 
100m grzbietowy – 2013 i młodsi, 2012, 
2011, 2010,2009, 2008 i starsi 

7 200m motylkowy – Open 8 200m motylkowy – Open 

9 25m grzbietowy – 2014 i młodsi  10 25m grzbietowy – 2014 i młodsi  

11 100m zmiany - Open 12 100m zmiany - Open 

13 
100m dowolny - 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010,2009, 2008 i starsi 

14 
100m dowolny - 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010,2009, 2008 i starsi 

15 
50m motylkowy -2014 i młodsi, 2013, 2012, 
2011, 2010,2009, 2008 i starsi 

16 
50m motylkowy -2014 i młodsi, 2013, 2012, 
2011, 2010,2009, 2008 i starsi 

 
II BLOK – 14.01.2023 
 

rozpływanie godz.: 14.00-14.50  

rozpoczęcie zawodów: 15.00  

 

L.p. Dziewczęta L.p. Chłopcy 

17 200m dowolny – Open 18 200m dowolny – Open 

19 
50m grzbietowy – 2014 i młodsi, 2013, 
2012, 2011, 2010,2009, 2008 i starsi 

20 
50m grzbietowy – 2014 i młodsi, 2013, 2012, 
2011, 2010,2009, 2008 i starsi 

21 
100m motylkowy - 2013 i młodsi, 2012, 
2011, 2010,2009, 2008 i starsi 

22 
100m motylkowy - 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010,2009, 2008 i starsi 

23 200m klasyczny – Open 24 200m klasyczny – Open 

25 
50m dowolny– 2014 i młodsi, 2013, 2012, 
2011, 2010,2009, 2008 i starsi 

26 
50m dowolny– 2014 i młodsi, 2013, 2012, 
2011, 2010,2009, 2008 i starsi 

27 200m grzbietowy– Open 28 200m grzbietowy– Open 

29 
100m klasyczny– 2013 i młodsi, 2012, 
2011, 2010,2009, 2008 i starsi 

30 
100m klasyczny– 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010,2009, 2008 i starsi 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Zgłoszenia do zawodów 

− Zgłoszenia do zawodów w systemie SEL do dnia 10.01.2023r. przez osobę uprawnioną z 
ramienia klubu, po tym terminie nie ma możliwości zmian, jedynie wykreślenie 
zgłoszonego zawodnika 

− Zawodnicy z rocznika 2014 i młodsi, którzy nie posiadają licencji dopuszczamy 
zgłoszenie w pliku LXF z programu Entry Editor do dnia 10.01.2023r. na adres e-mail: 
zawody@wmozp.pl  

 

− Wykreślenia dokonujemy do dnia 12.01.2023r. do godz. 20.00 na adres e-mail: 
zawody@wmozp.pl – po upływie tego czasu żadne zmiany nie będą możliwe a opłaty 
będą pobierane od wszystkich zgłoszonych zawodników. 

− Jeśli nie zaistnieją przeszkody niezależne od organizatorów listy startowe zostaną 
opublikowane najpóźniej 13.01.2023 do godz. 12.00 na stronie www.livetiming.pl 

− Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie: www.livetiming.pl 
 

7.  Zasady finansowania 
− koszty organizacyjne pokrywa organizator 

− opłata startowa wynosi 60 zł od każdego zgłoszonego zawodnika – płatna przelewem do 12.01.2023 
na konto MPKS ORKA Ciechanów w banku PEKAO SA nr 46 1240 5282 1111 0010 7067 3701 lub 
gotówką w biurze zawodów przed rozpoczęciem Grand Prix. Kluby płacące przelewem muszą okazać 
potwierdzenie przelewu w biurze zawodów przed rozpoczęciem zawodów (w tytule przelewu: nazwa 
klubu i ilość zawodników). Biuro zawodów będzie czynne od godzi 8.00 przed I blokiem od godz. 
15.00 przed II blokiem. 

− telefon kontaktowy organizatorów: Gabriel Kowalski  501 507 606  
 

8. Informacje techniczne 

− Zawodnicy zostaną rozstawieni seriami na czas na podstawie czasów wpisanych w zgłoszeniu. 

− Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FINA i PZP. 

− Zawodnicy zobowiązani są do używania strojów pływackich zgodnie z obwiązującymi przepisami.  

− W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem. 

− Każdy zawodnik ma prawo startu w czterech konkurencjach,  

− Dla pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej zostaną 
wręczone: medale i dyplomy. 

− Dla najlepszego zawodnika w każdej kategorii wiekowej za wyniki według punktów FINA 
zostaną wręczone statuetki / suma 3 najlepszych wyników / 

− Za najlepszy wynik w danej konkurencji wg. punktów FINA (dziewczęta i chłopcy) bon 
zakupowy o wartości 50 PLN (TYR).   

− Dekoracje będą się odbywały w trakcie trwania zawodów. 

− W trakcie rozgrzewki tor nr 1 jest torem jednokierunkowym. Od strony słupków startowych służy do 
startów, a z drugiej strony służy do nawrotów. Prosimy trenerów o dopilnowanie dzieci w trakcie 
rozgrzewki.  
 

9.  Sprawy organizacyjne  

− w zawodach mogą uczestniczyć tylko kluby, które spełnią wymogi PZP opublikowane w dniu 11 
stycznia 2021 pod linkiem: https://www.polswim.pl/sites/default/files/uchwala_3_0.pdf;  

− W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi 
sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wszystkie pozostałe 
osoby (członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach. 

− w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 
udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, dekoracje, itp.) oraz wyrażeniem zgody 
na publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora. 

mailto:zawody@wmozp.pl
mailto:zawody@wmozp.pl
http://www.livetiming.pl/
http://www.livetiming.pl/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu startów, godziny rozpoczęcia 
poszczególnych bloków, wprowadzenia dodatkowego bloku oraz ograniczenia zawodników w 
danym bloku w zależności od okoliczności oraz ilości zgłoszonych zawodników do poszczególnych 
konkurencji. W przypadku ograniczenia ilości zawodników  decydować będzie kolejność zgłoszeń, 

− organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z niezależnymi od niego 
sytuacjami  

 
10. W trakcie trwania zawodów będzie czynne stoisko TYR  
 
11. Dla trenerów i opiekunów grup udostępniony będzie bufet. 

 
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków: 

Hotel „Olimpijski”  Ciechanów ul. 17 Stycznia 60B   tel.23/ 672 20 12lub672-20-13 

Zajazd "TUR" w Niestumiu, Ciechanów ul. Okrężna 35   tel. 23/ 672 32 30, 500 097 174 

City Park Food Court &Bowling, Ciechanów ul. Pułtuska 20  tel. 660 150 343 (catering) 

 

Patron medialny:                                                             
 
                                     

                                        
                                                                                
Sponsorzy: 

 

 

 

 

 


