
 

 

              

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

ZAWODÓW GRAND  PRIX - PUCHAR POLSKI 

W PŁYWANIU 

Szczecin, 10-11.05.2014 r. 

 

 

1. Termin i miejsce zawodów: 

 10 – 11.05.2014r. 

 Kryta pływalnia Floating Arena, 71 – 415 Szczecin, ul. Wąska 16. 

 
2. Organizator: 

 Polski Związek Pływacki; 

 Miejski Klub Pływacki w Szczecinie, 

 Zachodniopomorski Okręgowy Związek Pływacki 

 
3. Uczestnictwo: 

 Według zasad generalnych; 

 W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14–letni i starsi posiadający 

licencję. 
 

4. Kierownictwo zawodów: 

 Komisja sędziowska według ustaleń Kolegium Sędziów PZP i ZOZP 

 Komisja Odwoławcza wg zasad generalnych 

 Sędzia Główny Ewa Furman 

 Sędzia starter Zdzisław Mielcarek 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Program  zawodów 
 

 Według regulaminu Zawodów  Grand Prix – Puchar  Polski w pływaniu 

 10.05.2014r. (sobota) I blok zawodów:  

- godz. 07:45 – 08:55 – rozgrzewka; 
- godz. 09:00 – zawody 

 

Kobiety Mężczyźni 

4.1 200 m  styl. dowolnym 4.2 200 m  styl. dowolnym 

4.3 100 m  styl. klasycznym 4.4 100 m  styl. klasycznym 

4.5 50 m  styl. motylkowym 4.6 50 m  styl. motylkowym 

4.7 200  m  styl. grzbietowym 4.8 200 m  styl. grzbietowym 

4.9 800 m  styl. dowolnym   

    

 

 10.05.2014r. (sobota) II blok zawodów:  

- godz. 15:45 – 16:50 – rozgrzewka 
- godz. 16:50 – uroczyste  otwarcie 

- godz. 17:00  – zawody 
 

Kobiety Mężczyźni 

4.10 400 m styl.  zmiennym 4.11 400 m styl.  zmiennym 

4.12 50 m styl.  dowolnym 4.13 50 m styl.  dowolnym 

4.14 200 m styl.  klasycznym 4.15 200 m styl.  klasycznym 

4.16 100 m styl.  motylkowym 4.17 100 m styl.  motylkowym 

4.18 50 m styl.  grzbietowym 4.19 50 m styl.  grzbietowym 

  4.20 800 m styl. dowolnym 

 

 
 

 11.05.2014r. (niedziela) III blok zawodów:  

- godz. 07:45 – 08:55 – rozgrzewka; 
- godz. 09:00 – zawody 

 

Kobiety Mężczyźni 

4.21 100 m styl.  dowolnym 4.22 100 m styl.  dowolnym 

4.23  50 m styl.  klasycznym 4.24  50 m styl.  klasycznym 

4.25 200 m styl.  motylkowym 4.26 200 m styl.  motylkowym 

4.27 100 m styl.  grzbietowym 4.28 100 m styl.  grzbietowym 

4.29 200 m styl.  zmiennym 4.30 200 m styl.  zmiennym 

4.31 400 m styl.  dowolnym 4.32 400 m styl.  dowolnym 

 
- około godz. 13:00 - uroczyste zakończenie 

 
 

6. Przepisy  techniczne: 

 Pływalnia: długość - 50 m; 10 – torów; temperatura wody 260 C; 

 Pomiar czasu  elektroniczny; 

 Wyścigi odbywać się będą seriami na czas, od najsilniejszej serii. 

 
 



 

7. Zgłoszenia  do  zawodów - według zasad generalnych: 

 Zgłoszenie do konkurencji w pliku .lxf do dnia 30.04.2014r. (włącznie) – na 

adres: bojard@poczta.onet.pl, Bogdan Jardzioch, tel. 601-625-181; 

 Wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne oraz wyniki zawodów będą 

opublikowane na stronie internetowej www.polswim.pl 

 Zgłoszenia bez podanego numeru licencji zawodników nie będą 

uwzględniane; 

 Po opublikowaniu w internecie listy zgłoszonych zawodników zmiany mogą 

być dokonane wyłącznie na konferencji technicznej. Mogą one dotyczyć 
wycofania zawodnika z konkurencji lub wpisania w miejsce wycofanego 
zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta tego samego klubu; 

 Nie zgłoszenie się zawodnika na start powoduje nałożenia na klub kary 
porządkowej w wysokości 50 zł bez względu na przyczynę. 

  
8. Punktacja, nagrody: 

 Punktacja - zgodnie z pkt. 5.2 regulaminu PZP; 

 Nagrody - zgodnie z pkt. 7 regulaminu PZP; 

 Nagrodzonych zostanie 8 zawodniczek i 8 zawodników, którzy w trzech  
najlepszych startach zgromadzą największą ilość punktów wg tabeli FINA; 

nagrody przyznaje PZP ; 

 Każdy zawodnik może być nagradzany wielokrotnie; nagrodzeni zostaną 

również trenerzy najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika. 

 Przyznaje się nagrody za trzy najlepsze wyniki wg tabel FINA dla zawodnika i 

zawodniczki w kategoriach: młodzieżowiec, junior 17-18 lat, junior młodszy 
16 lat, 15 lat, 14 lat. 

 
9. Zakwaterowanie i wyżywienie. 

 

       Oferta organizatora dotycząca zakwaterowania i wyżywienia w załączeniu. 
 

 
10. Sprawy  różne: 

 

 konferencja techniczna odbędzie się w dniu 9.05.2014r. (piątek) o godz. 20.00 w 

sali konferencyjnej pływalni Floating Arena, I piętro; 

 trening ekip w dniu 9.05.2014r. (piątek) godz. 16.00 – 19.45 

 opłata  startowa  10 zł  od  każdego  zgłoszonego  startu; 

 opłata za listę startową 10 zł; 

 koszt kompletu komunikatów 30 zł; 

 podczas trwania zawodów jest możliwość korzystania przez zawodników z 

pływalni 25m; 

 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; 

 za rzeczy wartościowe pozostawione na pływalni bez nadzoru, organizator nie 

ponosi odpowiedzialności; 

 w sprawach nie objętych niniejszym komunikatem decyduje delegat Polskiego 

Związku Pływackiego. 
 

Zapraszamy do Szczecina! 
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