
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 
PŁYWACKICH  

ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI W 
OPOLU  

Pod patronatem Pana  
Arkadiusza Wiśniewskiego  
Prezydenta Miasta Opola 

28 – 29.04.2018 Opole 

Pływalnia Wodna Nuta 



28 kwietnia 2018 r. II blok – Rozgrzewka 15:45 – 16:50  

Uroczyste otwarcie – 16:50,  Zawody – 17:00  

Kobiet  Mężczyzn  

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

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

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

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

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

  800 m st. dowolnym (3 serie)  

Pozostałe serie  

400m. st. zmiennym   400m. st. zmiennym   

50 m st. dowolnym   50 m st. dowolnym   

200 m st. klasycznym   200 m st. klasycznym   

100 m st. motylkowym   100 m st. motylkowym   

50 m st. grzbietowym   50 m st. grzbietowym   

  800 m st. dowolnym  

  

1. Termin i miejsce zawodów: 

 28.04.2018 r. - 29.04.2018 r. MOSiR Opole, pływalnia Wodna Nuta, ul. 

Prószkowska 96, Opole (Mapa) 

  Długość pływalni – 50 m, liczba torów – 10, temperatura wody 27°C, 

 Pomiar czasu –automatyczny Omega Quantum.  

2. Organizator: 

 Polski Związek Pływacki, 

 Urząd Miasta Opola, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, 

 ZRYW Opole 

3. Kierownictwo zawodów:  

 Komisja Sędziowska i Odwoławcza – według ustaleń.  

4. Uczestnictwo: 

 Według zasad generalnych. 

 W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 lat i starsi posiadający status 

aktywny w SEL oraz obowiązkowe ubezpieczenie NNW. 

5. Program zawodów: wg regulaminu Grand Prix Polski w Pływaniu: -  

 Trening 27.04.2018r. godz. 16.00 – 20.00 

 I blok zawodów 28.04.2018 r. godz. 9.00 ( start)  

 II blok zawodów 28.04.2018 r. godz. 17.00 (start)  

 III blok zawodów 29.04.2018 r. godz. 9.00 (start) 

28 kwietnia 2018r. I blok - rozgrzewka: 8.00 zawody: godz. 9.00 

Kobiet Mężczyzn 

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

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

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

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

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

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

Pozostałe serie 

100 m st. dowolnym 100 m st. dowolnym 

50 m st. klasycznym 50 m st. klasycznym 

200 m st. motylkowym 200 m st. motylkowym 

100 m st. grzbietowym 100 m st. grzbietowym 

200 m st. zmiennym 200 m st. zmiennym 

400 m st. dowolnym 400 m st. dowolnym 

https://www.google.pl/maps/dir/''/wodna+nuta+opole/@50.6517252,17.8345048,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x471053209714563f:0x7a1bc7bc0bd0f450!2m2!1d17.9045444!2d50.6517462


7. 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 23 kwietnia 2018 r. – 

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. 

 Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub 

zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. 

 Od godziny 24.00 cztery dni przed terminem konferencji technicznej (ostateczny 

termin zgłoszeń) do zakończenia konferencji technicznej przyjmowane będą wyłącznie 

wykreślenia zawodników zgłoszonych w terminie, lecz wniesiona opłata startowa nie 

będzie zwracana. 

6. Przepisy techniczne według regulaminu Zawodów Grand Prix Polski w Pływaniu 

2017/20178 (zbiór regulaminów imprez pływackich):  

 Wyścigi odbywają się seriami na czas od najsilniejszej do najsłabszej wg podanego 

programu zawodów i ilości serii rozstawionych.  

 W pierwszej części każdego bloku zawodów, rozgrywane są najszybsze konkurencje 

na dystansach 50,100,200 m. (po 5 serii) na dystansach 400,800 i 1500 po 3 serie,    

a w drugiej części bloku zawodów pozostałe serie.  

 Punktacja według Regulaminu Zawodów Grand Prix w Pływaniu 2017/2018. 

29 kwietnia 2018r. III blok - rozgrzewka: 8.00 zawody: godz. 9.00 

Kobiet Mężczyzn 

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

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

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

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

100 m st. zmiennym (5 serii) 100 m st. zmiennym (5 serii) 

800 m st. dowolnym (3 serie)   

Pozostałe serie 

200 m st. dowolnym 200 m st. dowolnym 

100 m st. klasycznym 100 m st. klasycznym 

50 m st. motylkowym 50 m st. motylkowym 

200 m st. grzbietowym 200 m st. grzbietowym 

800 m st. dowolnym 

  



8. Nagrody. 

 Nagrody wg punktu 5.7 i 7.2 Regulaminu Grand Prix Polski w Pływaniu.  

 Nagrody za rundę – Opole 28-29.04.2018 W kategorii open nagradzanych jest     

6 zawodniczek i 6 zawodników, 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 1 zawodniczce i 1 zawodników ze stylu w układzie: styl motylkowy, 

grzbietowy, klasyczny, dowolny, zmienny).  

 W każdej kategorii wiekowej (17-18, 16, 15, 14 lat) nagradzany jest jeden 

zawodnik i jedna zawodniczka, którzy w trzech startach zgromadzili największą 

liczbę punktów – nagrody rzeczowe.  

 Nagrodzony zostanie trener najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w 

kategorii open.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.  

 Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie 

PZP nie później niż 48 godzin przed terminem odprawy technicznej. 

 

 Lista startowa zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu odprawy 

technicznej. 

 

 Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście zgłoszonych zawodników i na 

liście startowej jest dokonanie opłaty startowej zgodnej z obowiązującym 

Taryfikatorem Opłat PZP i w formie oraz terminie określonych w komunikacie 

organizacyjnym zawodów. 

9. Opłaty startowe i regulaminowe. 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się podmiotu 

zgłaszającego zawodnika do wniesienia opłat związanych z udziałem w zawodach w 

wysokości 15,00 zł od startu (zgodnie z „Taryfikatorem Opłat PZP”). 

 Opłata za listę startową 20 zł (płatna w Biurze zawodów). 

 Opłata startowa opłacana jest wyłącznie przelewem na konto                                                   

PZP - 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 (niezbędna kopia potwierdzenia opłaty) 

 Opłata startowa płatna przelewem musi być dokonana przed upływem ostatecznego 

terminu zgłoszeń - do godziny 24.00 dnia 23.04.2018 r. 

 Do godziny 24.00 dnia 23 kwietnia 2018 r. (ostateczny termin zgłoszeń)                

kopia przelewu potwierdzająca dokonanie opłaty startowej musi być dołączona do 

zgłoszenia zrobionego przez upoważnioną osobę w systemie SEL PZP - Administratora. 

Opis przelewu musi zawierać: nazwę klubu i liczbę opłaconych startów. W przypadku 

dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub kopia przelewu musi zawierać nazwy 

poszczególnych klubów oraz liczbę opłaconych za każdy klub startów lub należy w SEL 

dołączyć wszystkie kopie przelewu.4 

 PZP może wystawić fakturę proforma. Podstawą jej wystawienia jest przesłanie 

mailem na adres PZP, zgłoszenia zawierającego dane do faktury, nazwę klubu, liczbę 

startów. Zgłoszenie musi być przesłane do PZP najpóźniej na 8 dni przed upłynięciem 

ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń. 

 PZP nie będzie zwracało opłaty startowej wynikającej ze zmian dokonanych w 

zgłoszeniu po ostatecznym terminie zgłoszeń. 

 Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty 

regulaminowej w wysokości 50 zł określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”. 



12. Postanowienia końcowe:  

 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.  

 

 W sprawach nieobjętych niniejszym komunikatem organizacyjnym decyduje delegat PZP.  

 

 Pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniona na 1 godz. przed każdym blokiem startowym oraz w dniu 27.04.2018 r. od godz. 16.00 do 20.00. Podczas trwania zawodów jest 

możliwość korzystania przez zawodników z pływalni 25 m.  

 

 Kierownicy ekip pobierają paski dla swoich zawodników w kasie pływalni za pokwitowaniem i zobowiązaniem zwrotu w pobranej ilości. Paski należy zwrócić po zakończeniu 

udziału w zawodach (opłata za zgubiony pasek 50 zł/szt.)  

 

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacja zapisów regulaminu Grand Prix oraz zapisów niniejszego komunikatu.  

 

 W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: Kryta Pływalnia „Wodna Nuta” p. Krzysztof Machała tel. 77 543 36 52 lub 507807627 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 

p. Maja Kozłowska tel. 77 454 32 66 wew. 135 lub 691335889  

 

 UWAGA: Na obiektach, na których prawdopodobna liczba osób startujących uniemożliwi bezpieczne przeprowadzenie zawodów, dopuszcza się możliwość ograniczenia liczby 

startujących zawodników, poprzez wprowadzenie minimów czasowych na podstawie rankingu.  

10. Biuro zawodów i odprawa techniczna: 

 

 Biuro zawodów czynne będzie w dniu 27.04.2018 r. w godzinach 15.00 – 20.00 w pomieszczeniu administracyjnym pływalni Wodna Nuta, a w pozostałe dni w godzinach trwania 

zawodów. 

 

 Konferencja techniczna odbędzie się 27.04.2018 o godzinie 18.30 na pływalni Wodna Nuta. 

11. 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/centralne 

http://www.polswim.pl/
http://www.megatiming.pl/centralne

