
 
 

 

 

 

 

Komunikat Organizacyjny 

Pływanie 

19 – 22. 07. 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Termin zawodów:  19.07 – 22.07.2018 

Miejsce zawodów:  Basen Olimpijczyk   ul. Oriona 120, 44-100 Gliwice (panorama 360) 

 

Biuro zawodów:  przed zawodami :   Basen Olimpijczyk   ul. Oriona 120, 44-100 Gliwice 

w czasie zawodów: Basen Olimpijczyk   ul. Oriona 120, 44-100 Gliwice 

 

Akredytacja ekip/konferencja techniczna:  19.07.2018 godz. 20.00  
       
          Basen Olimpijczyk   ul. Oriona 120, 44-100 Gliwice (mapa) 

 

Przedstawiciel PZS:  wyznacza PZS 

Sędzia Główny:  konkurencji męskich: Kamil Frank 

    konkurencji żeńskich: Aleksander Bielecki 

Delegat techniczny: wyznacza PZS 

 

Osoba odpowiedzialna :  Jabczyk Marek   tel.  501 341  979 marekjabczyk@poczta.onet.pl 

Bladowska Jadwiga  tel. 501  341  977 

Kierownik zawodów: Jabczyk Marek   tel.  501 341  979   marekjabczyk@poczta.onet.pl 

Zgłoszenia:  Wojciech Wiśniowicz tel. 500 193 225    wisniowicz@gmail.com 

  

 

Miejsce zakwaterowania:    1.  Obiekt Hotelarski Łabędy Gliwice Ul. Karola Marksa 11 (mapa) 

i wyżywienia   2.  Hotel Malinowski Economy Gliwice Ul. Chodkiewicza 33 (mapa) 

     3.  Hostel Malinowski City Gliwice Ul. Narutowicza 23 (mapa) 
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https://www.google.pl/maps/dir/Olimpijczyk,+Oriona,+Gliwice/Hostel+Malinowski+City,+Gliwice/@50.331996,18.6176493,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47113011553107eb:0x68d59cf147d81ae6!2m2!1d18.6491847!2d50.3279999!1m5!1m1!1s0x47113ab31b268aef:0x58f56


 
 

 

 

 

1. Organizator: 

 Polski Związek Pływacki, 

 Śląski Okręgowy Związek Pływacki  

 Miejski Zarząd Usług Komunalnych 

 Klub Pływacki SIKRET Gliwice 

 

2. Uczestnictwo: 

 Prawo startu w zawodach maja zawodniczki i zawodnicy znajdujący się na liście opublikowanej przez 

Polski Związek Pływacki.  

 Dodatkowo w zawodach na koszt własny maja prawo zawodnicy spoza listy 

 W zawodach startują zawodnicy 17 – 18 letni jako jedna kategoria wiekowa. 

3. Program zawodów: wg regulaminu Olimpiady Młodzieży w Pływaniu: -  

 

I dzień zawodów –Piątek 20.07.2018 r. 

 

BLOK PORANNY 

 rozgrzewka    godz. 8:00  eliminacje   godz.    9:00 

 

Kobiety  Mężczyźni 

1. 50m st. dowolnym 2. 50m st. dowolnym 

3. 50m st. klasycznym 4. 50m st. klasycznym 

5. 100m st. motylkowym 6. 100m st. motylkowym 

7. 200m st. dowolnym 8. 200m st. dowolnym 

9. 200m st. grzbietowym 10. 200m st. grzbietowym 

11. 400m st. zmiennym 12. 400m st. zmiennym 

 

BLOK POPOŁUDNIOWY 

Uroczyste otwarcie zawodów 16:45 

 

  rozgrzewka    godz. 15:45  finały   godz.    17:00 

Kobiety Mężczyźni 

Finały A i B przedpołudniowych startów 

13. 4x200 m st. dowolnym 14. 4x200 m st. dowolnym 

 



 

 

 

 

 

II dzień zawodów –Sobota 21.07.2018r. 

 

BLOK PORANNY 

 rozgrzewka    godz. 8:00 eliminacje   godz.    9:00 

Kobiety  Mężczyźni 

15. 50m st. motylkowym 16. 50m st. motylkowym 

17. 50m st. grzbietowym 18. 50m st. grzbietowym 

19. 400m st. dowolnym 20. 400m st. dowolnym 

21. 200m st. klasycznym 22. 200m st. klasycznym 

23 200m st. zmiennym 24. 200m st. zmiennym 

 

BLOK POPOŁUDNIOWY 

rozgrzewka    godz. 15:45 finały   godz.    17:00 

16.45 Dekoracje sztafet 4x 200m st. dowolnym kobiet i mężczyzn 

Kobiety Mężczyźni 

finały A i B przedpołudniowych startów 

25. 4x100 m st. dowolnym 26. 4x100 m st. dowolnym 

 

III dzień zawodów –Niedziela 22.07.2018 r. 

 

BLOK PORANNY 

rozgrzewka    godz. 8:00 eliminacje   godz.    9:00 

Kobiety  Mężczyźni 

27. 200m st. motylkowym  28. 200m st. motylkowym 

29. 100m st. dowolnym 30. 100m st. dowolnym 

31. 100m st. grzbietowym 32. 100m st. grzbietowym 

33. 100m st. klasycznym 34. 100m st. klasycznym 

35. 800m st. dowolnym – 

wolniejsze serie 

36. 1500m st. dowolnym – 

wolniejsze serie 



 
 

 

 

 

 

 

BLOK POPOŁUDNIOWY 

rozgrzewka    godz. 14:45  finały   godz.    16:00 

15.45 Dekoracje sztafet 4x100m st. dowolnym kobiet i mężczyzn 

Kobiety Mężczyźni 

finały A i B przedpołudniowych startów 

35. 

37. 

800m st. dowolnym – 

najszybsza seria 

4x100 m st. zmiennym 

36. 

38. 

1500m st. dowolnym – 

najszybsza seria 

4x100 m st. zmiennym 

  

4. Zgłoszenia:  

 Zgłoszenia zawodnika do startu może dokonać macierzysty klub, szkoła mistrzostwa  sportowego, 

okręgowy związek pływacki lub PZP. 

 Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do PZP 

(składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne). 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich 

zawodników na czas trwania zawodów. 

 Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę 

uprawnioną – Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego. 

 Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 dnia 15 lipca 2018r. – jest to ostateczny 

termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych konkurencjach, 

jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji 

technicznej i w trakcie zawodów - dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce innego 

zawodnika tego samego klubu, o ile regulamin danych zawodów nie stanowi inaczej. 

 Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu 

AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może być spowodowany:                                                         

-brakiem wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok,                                                                                          

- brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie badań musi być zamieszczony 

w SEL) ,                                                                                                                                                                        

-brakiem ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan lub zdjęcie 

oświadczenia musi być zamieszczony w SEL),                                                                                                                

-brakiem wniesienia składki członkowskiej przez klub macierzysty na rzecz OZP lub PZP. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

5. Przepisy techniczne: 

 Zawody przeprowadzane są systemem eliminacji i finałów. Konkurencje 800m i 1500m stylem 

dowolnym oraz sztafety rozgrywane są seriami na czas. Najsilniejsze serie tych konkurencji oraz 

wszystkie sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym. Rozstawienia serii wszystkich konkurencji 

dokona organizator na podstawie wyników uzyskanych na pływalni 50 metrowej, nie wcześniej niż              

w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę. 

 We wszystkich konkurencjach przeprowadzanych systemem eliminacji i finałów rozgrywane są 
finały "A" i finały "B". 

 Jeżeli w eliminacjach danej konkurencji startuje mniej niż20 zawodników -finału "B" nie rozgrywa 
się. Zawodnicy z czasami 11 i 12 stanowią rezerwę dla finału "A". Zawodnicy z czasami 21 i 22 
stanowią rezerwę dla finału "B. Wycofanie z finału A lub B może być dokonane najpóźniej do 30 
min. po zakończeniu danej konkurencji – wycofanie zawodnika po tym czasie powoduje nałożenie 
opłaty regulaminowej w wysokości 100 złotych. 

 Składy sztafet muszą być podane na 60 min przed rozpoczęciem bloku w którym dane sztafety są 
rozgrywane.  

 W eliminacjach zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji 
 

6.  Nagrody: 

 W każdej konkurencji przyznawane są medale za 3 pierwsze miejsca i dyplomy za miejsca w finale A. 

 

7.  Odprawa techniczna: 

 odprawa techniczna odbędzie się w dniu 19.07.2018 r. o godzinie 20.00 w sali  

konferencyjnej basenu Olimpijczyk, ul. Oriona 120, Gliwice (wcześniejsze biuro zawodów) 

 kierownicy ekipy lub trenerzy zobowiązani są do posiadania licencji zawodników (SEL) 

oraz książeczek z aktualnymi badaniami lekarskimi zawodnika i okazania ich w razie potrzeby.  

 

8. Publikacja wyników: 

 Wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne, listy zgłoszonych klubów i zawodników, wyniki 

zawodów będą publikowane na stronach www.polswim.pl i www.megatiming.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

9. Opłaty. 

 Opłata za listę startową 20 zł 

 Opłata za komplet komunikatów 40 zł  

 

10. Noclegi  i wyżywienie 

 Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie od kolacji w dniu 19.07.2018 r. do obiadu w dniu 
22.07.2018 r. kontakt - Marek Jabczyk 
 

Zamówienia przez Śląski Okręgowy Związek Pływacki 
 

 Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie należy przesłać do dnia 06.07.2018r. dla 
zawodników zakwalifikowanych przez PZP na druku załącznik nr 1. 

 Natomiast dla pozostałych uczestników OOM przyjeżdżających na własny koszt                    
na druku załącznik nr 2. /tylko w wersji elektronicznej / na adres: Marek Jabczyk -
marekjabczyk@poczta.onet.pl telefon 501 341 979.  

 Każde zamówienie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym z informacją o miejscu 
zakwaterowania. Ilość miejsc dodatkowych ograniczona. 

 Płatność za wszystkie świadczenia wyłącznie przelewem do dnia 17.07.2018r. na konto. 
 
 
 

Śląski Okręgowy Związek Pływacki 
ul. Gwarków 1 

41 – 400 Mysłowice 
Konto bankowe: 

Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice 
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763 

Prosimy wcześniejsze podanie  dokładnych danych do faktury, które będą do odbioru 
w trakcie OOM w biurze zawodów. 

 

 

11. Postanowienia końcowe: 

 Pływalnia do treningu zostanie udostępniona dzień przed zawodami (19.07.2018r.)                                      

w godz. 16.00 - 20.00. 

 Uroczyste otwarcie mistrzostw nastąpi 20.07.2018 r. o godz. 16.45. 

 Uroczyste zamknięcie mistrzostw nastąpi 22.07.2018r. bezpośrednio po zakończeniu ostatniej 

konkurencji. 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP - Naczelnik Zawodów, który jest 

jednocześnie przewodniczącym Komisji Odwoławczej. 

 Lekarz zawodów pełni dyżur w czasie zawodów i rozgrzewki. 

 Ewentualne protesty należy składać na piśmie sędziemu głównemu zawodów 
nie później, niż 30 min. od zaistnienia przyczyny, wpłacając jednocześnie 
vadium w wysokości 300 zł. W przypadku uwzględnienia protestu vadium 
zostanie zwrócone. Protest bez vadium nie będzie rozpatrywany. 

 Ostateczną listoę startową i wyniki z poszczególnych bloków zawodów otrzymają jedynie   

przedstawiciele klubów, które opłaciły należność za komunikaty. 
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12. Sprawy różne:  
 
 W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy                         

i trenerzy biorący udział w zawodach organizowanych przez Śląski Okręgowy Związek Pływacki 
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. 

 

Zapraszamy do Gliwic 

 


