
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

ZAWODÓW PŁYWACKICH 

OPEN ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI 

ZAWODY KWALIFIKACYJNE DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH 

TOKIO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lublin,  27-28 marca 2021 



 

1. TERMIN ZAWODÓW: 27-28 MARCA 2021 

• BLOK I – 27 marca 2021 – zawody – 9.00 

• BLOK II – 27 marca 2021 – zawody – 17.00 

• BLOK III – 28 marca 2021 – zawody – 9.00 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:   

• Pływalnia AQUA  Lublin, 20-101 Lublin Al. Zygmuntowskie 4 

 

3. INFORMACJE TECHNICZNE: 

• pływalnia 50 m, 10 torów, temp. wody - 27°C 

• pomiar czasu - automatyczny 

 

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

• Polski Związek Pływacki 

• Lubelski Okręgowy Związek Pływacki 

• KU AZS UMCS  w  Lublinie 

• Urząd Miasta Lublin 

• MOSIR Bystrzyca  Sp. z o.o.  w Lublinie 

 

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: 

• Sędzia Główny – Mirosława Legutko 

• Starter – Piotr Kapcewicz 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA: 

• koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

• koszty uczestnictwa ponoszą kluby 

• opłata startowa wynosi 15 zł  od każdego zgłoszonego startu płatna przelewem zgodnie z pkt. 8 komunikatu 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA: 

• według zasad generalnych Regulaminu Imprez PZP (Arena Grand Prix Polski cykl 2020/2021 

• w zawodach mają prawo startu zawodnicy14 letni i starsi 

• w zawodach mają prawo uczestnictwa zawodnicy zagraniczni 

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: wg zasad generalnych 

• obsługa informatyczna: Piotr Bujak, 510 089 179, pioswim@wp.pl 

• zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – 

Administratora Klubu 

• zgłoszeń należy dokonać do dnia 22.03.2021 r. do godz. 24.00; w zawodach mogą uczestniczyć  

w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy zgłoszeni ww. terminie; nie dopuszcza się dodatkowych 

zgłoszeń na konferencji technicznej oraz w trakcie zawodów – dotyczy to również zgłoszenia zawodnika 

w miejsce innego zawodnika tego samego klubu 

• Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY  

w systemie SEL (do dnia 28.03.2021) 

• warunkiem przyjęcia zgłoszenia całego klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia dokumentu 

potwierdzającego dokonanie opłaty startowej - opis przelewu powinien zawierać nazwę przelewu GPLUB  

wraz z nazwą klubu oraz liczbą opłaconych startów oraz skanu lub zdjęcia podpisanej przez przedstawiciela 

klubu (załącznik nr 1 

• od ostatecznego terminu zgłoszeń do zakończenia konferencji technicznej możliwe jest wykreślenie 

zawodnika zgłoszonego w terminie, lecz wniesiona opłata startowa nie będzie zwracana 

• lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP www.polswim.pl oraz 

www.megatiming.pl nie później niż o godz. 21.00 24.03.2021 r. 

• lista startowa zostanie opublikowana na ww. stronach o godz. 21.00 26.03.2021 r. 

 

 

 

mailto:pioswim@wp.pl
http://www.polswim.pl/
http://www.megatiming.pl/


 

9. PROGRAM  ZAWODÓW:  

 

piątek  26.03.2021 trening: 17.00 -  20.00 – 8 torów 

 

I BLOK sobota 27.03.2021  rozgrzewka: 7.30 – 8.50  zawody: 9.00 

 
 KOBIETY  MĘŻCZYŹNI 

    

1.1 400 m st.  zmiennym (3 serie) 2.1 400 m st.  zmiennym (3 serie) 

3.1 50 m st. dowolnym (5 serii) 4.1 50 m st. dowolnym (5 serii) 

5.1 200 m st. klasycznym (5 serii) 6.1 200 m st. klasycznym (5 serii) 

7.1 100 m st. motylkowym (5 serii) 8.1 100 m st. motylkowym (5 serii) 

9.1 50 m st. grzbietowym (5 serii) 10.1 50 m st. grzbietowym (5 serii) 

  11.1 800 m st. dowolnym (3 serie) 

pozostałe serie 

1.2 400 m st.  zmiennym 2.2 400 m st.  zmiennym 

3.2 50 m st. dowolnym 4.2 50 m st. dowolnym 

5.2 200 m st. klasycznym 6.2 200 m st. klasycznym 

7.2 100 m st. motylkowym 8.2 100 m st. motylkowym 

9.2 50 m st. grzbietowym 10.2 50 m st. grzbietowym 

  11.2 800 m st. dowolnym 

 

II BLOK sobota  27.03.2021 rozgrzewka: 15.00 – 16.35  uroczyste otwarcie: 16.45 zawody: 17.00 

 
 KOBIETY  MĘŻCZYŹNI 

    

12.1 100 m st. dowolnym (5 serii) 13.1 100 m st. dowolnym (5 serii) 

14.1 50 m st. klasycznym (5 serii) 15.1 50 m st. klasycznym (5 serii) 

16.1 200 m st. motylkowym (5 serii) 17.1 200 m st. motylkowym (5 serii) 

18.1 100 m st. grzbietowym (5 serii) 19.1 100 m st. grzbietowym (5 serii) 

20.1 200 m st. zmiennym (5 serii) 21.1 200 m st. zmiennym (5 serii) 

22.1 400 m. st. dowolnym (3 serie) 23.1 400 m. st. dowolnym (3 serie) 

pozostałe serie 

12.2 100 m st. dowolnym 13.2 100 m st. dowolnym 

14.2 50 m st. klasycznym 15.2 50 m st. klasycznym 

16.2 200 m st. motylkowym 17.2 200 m st. motylkowym 

18.2 100 m st. grzbietowym 19.2 100 m st. grzbietowym 

20.2 200 m st. zmiennym 21.2 200 m st. zmiennym 

22.2 400 m. st. dowolnym 23.2 400 m. st. dowolnym 

 

III BLOK - niedziela  28.03.2021 rozgrzewka: 7.30 – 8.50  zawody: 9.00 

 
 MĘZCZYŹNI  KOBIETY 

    

24.1 200 m st. dowolnym (5 serii) 25.1 200 m st. dowolnym (5 serii) 

26.1 100 m st. klasycznym (5 serii) 27.1 100 m st. klasycznym (5 serii) 

28.1 50 m st. motylkowym (5 serii) 29.1 50 m st. motylkowym (5 serii) 

30.1 200 m st. grzbietowym (5 serii) 31.1 200 m st. grzbietowym (5 serii) 

  32.1 800 m st. dowolnym (3 serie) 

pozostałe serie 

24.2 200 m st. dowolnym 25.2 200 m st. dowolnym 

26.2 100 m st. klasycznym 27.2 100 m st. klasycznym 

28.2 50 m st. motylkowym 29.2 50 m st. motylkowym 

30.2 200 m st. grzbietowym 31.2 200 m st. grzbietowym 

  32.2 800 m st. dowolnym 

 

 

Zawody rozgrywane są systemem serii na czas, od serii najsilniejszej do najsłabszej 

 

W trakcie zawodów dostępna będzie pływalnia H2O - 25 m, do rozpływania 

 



10. OPŁATY STARTOWE I REGULAMINOWE: 

• opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu – płatna wyłącznie na konto PZP – PKO BP 

II O/W-wa Nr 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 do godz. 24.00 dnia  22.03.2021 

• w tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno: kod zawodów – GPLUB, nazwę 

klubu i liczbę opłaconych startów, a w przypadku dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub – 

wyszczególnienie wszystkich klubów oraz liczbę startów przypadającą na każdy klub 

• PZP nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej z wykreśleń dokonanych po ostatecznym terminie 

zgłoszeń 

• niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w wysokości 

określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP” 

 

11. NAGRODY: zgodnie z Regulaminem Arena Grand Prix Puchar Polski 

• w kategorii OPEN nagradzanych jest 6 zawodników i 6 zawodniczek, którzy w trzech najlepszych startach 

zgromadzą największą liczbę punktów wg tabeli FINA oraz 5 zawodniczek i 5 zawodników, którzy 

uzyskają największą liczbę punktów wg tabeli FINA w poszczególnych stylach (po jednym zawodniku  

i 1 zawodniczce  ze stylu w układzie: styl motylkowy, grzbietowy, klasyczny, dowolny oraz zmienny – 

nagrody finansowe 

• w każdej kategorii wiekowej juniorów nagradzany jest 1 zawodnik i 1 zawodniczka, którzy w trzech 

startach zgromadzili największą liczbę punktów FINA – nagrody rzeczowe 

• każdy zawodnik w kategorii OPEN może być nagradzany jednokrotnie za największą liczbę punktów 

FINA zgromadzonych w trzech startach oraz wielokrotnie za zwycięstwo w poszczególnych stylach 

• w zawodach zostanie nagrodzony trener najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika, którego 

zawodnik uzyskał największą liczbę punktów FINA za trzy najlepsze wyniki 

• w zawodach nagradzani mogą być również zawodnicy zagraniczni w każdej kategorii wiekowej – dotyczy 

nagród finansowych i rzeczowych 

 

12. PUNKTACJA: 

• zgodnie z punktem 5.7 Regulaminu Grand Prix Puchar Polski 

• punktacja w poszczególnych rundach zawodów tworzona jest na podstawie sumy punktów za trzy 

najlepsze starty w dowolnej konkurencji wg tabeli FINA – zarówno w kategorii OPEN jak i w kategoriach 

wiekowych oraz najlepsze dwa wyniki w poszczególnych stylach (np. 50 m i 100 m stylem motylkowym, 

50 m i 400 m stylem dowolnym) w kategorii OPEN 

• w punktacji poszczególnych rund biorą udział zawodnicy zagraniczni 

• do punktacji zaliczane będą sumy punktów za trzy najlepsze rezultaty oraz najlepsze dwa wyniki w 

poszczególnych stylach 

• podczas zawodów prowadzona jest punktacja w kategoriach wiekowych junior 17 – 18 lat, junior młodszy 

16 lat, junior młodszy 15 lat, junior młodszy 14 lat, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• organizator nie przewiduje odprawy technicznej, wszystkie komunikaty organizatora zamieszczane będą 

na stronie PZP i megatiming.pl 

• pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniana wg programu, przed rozpoczęciem każdego bloku 

• podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP 

• w sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP 

• biuro zawodów mieści się  w budynku pływalni i jest czynne w dniu 26 marca 2021 roku w godzinach 

15.00  -  20.00 oraz w czasie trwania zawodów 

 

ORGANIZATOR 

 

 

 

 


