
 

 

 

 

 

 

PŁYWANIE 

18-21.07.2017 
 

 
 

 

 

 

Zakwaterowanie: Dom studencki nr 2 „Żwirek”, Żwirki i Wigury 95/97, Warszawa 

 

Wyżywienie: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Miejsce rozgrywania zawodów: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2C, 02-109 Warszawa 

 

Sędzia główny:  

1. Sędzia główny od konkurencji męskich - P. Bogumiła Nowakowska (kl. Związkowa), 

Kujawsko-Pomorski OZP, 

2. Sędzia główny od konkurencji kobiecych - P. Łukasz Michalski (kl. Związkowa), 

Warszawsko-Mazowiecki OZP. 

 

Kierownik zawodów: Sławomir  Grabiec , 600 851 363, zawody@wmozp.pl  

 

Delegat PZS: Piotr Pietrasik (p.pietrasik@polswim.pl) 

 

Konferencja techniczna: 18.07.2017, godz.20:00 

 

Biuro zawodów:  Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego 

 

Regulaminowa liczba: zawodników/zawodniczek - 180, trenerów - 50, sędziów - 25, pzs – 2. 

Ponadto w zawodach, na koszt własny, mają prawo startu 

zawodnicy/zawodniczki z poza regulaminowej liczby. 

 

Zgłoszenia: zgłoszenia@oom.uniasport.pl 

 

Zgłoszeń imiennych (na obowiązujących drukach do pobrania ze strony: 

www.oom.uniasport.pl dokonują wyłącznie Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia 

Kultury Fizycznej w nieprzekraczalnym terminie do 12.07.2017 roku.  
 

 

mailto:zawody@wmozp.pl
http://www.olimpiada-mazowsze.pl/


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXII OGÓLNOPOLSKIEJ 

OLIMPIADY MŁODZIEŻY W PŁYWANIU 
  

1.Termin i miejsce zawodów:  

• 19 – 21.07.2017 – kryta pływalnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  

ul. Trojdena 2 c,  

 

• długość   pływalni – 50m,   ilość  torów – 10, temperatura wody – 27 st. C,  

pomiar czasu -   elektroniczny.  

 

2.Zasady uczestnictwa:  

 

• w zawodach maja prawo startu zawodnicy 17-18 letni jako jedna kategoria wiekowa.  

 

3.Program zawodów:  

I. dzień zawodów – 19.07.2017  

 

eliminacje godz. 9:00  

otwarcie zawodów godz. 16:45 

finały godz.17:00  

 

LP.  DZIEWCZĘTA  LP.  CHŁOPCY  

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  

13.  4x200m. st. dowolnym  14.  4x200m. st. dowolnym  

 

II. dzień zawodów – 20.07.2017  

 

eliminacje godz. 9:00  

finały godz. 17:00  

 

LP.  DZIEWCZĘTA  LP.  CHŁOPCY  

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  

25.  4x100m. st. dowolnym  26.  4x100m. st. dowolnym  



 

 

III. dzień zawodów – 24.07.2011  

 

eliminacje godz. 9:00  

finały godz. 16:00  

 

LP.  DZIEWCZĘTA  LP.  CHŁOPCY  

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  36.  1500m. st. dowolnym  

37.  4x100m. st. zmiennym  38.  4x100m. st. zmiennym  

 

Uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie pucharów – godz. 18.30  

 

4. Przepisy techniczne:  

1. Zawody przeprowadzane są systemem eliminacji i finałów. Konkurencje 800 i 1500 

stylem dowolnym oraz wyścigi sztafetowe rozgrywane są seriami na czas. Najsilniejsze 

serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym po 

południu. Rozstawienia serii tych konkurencji dokona organizator na podstawie wyników 

uzyskanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  

 

2. We wszystkich konkurencjach przeprowadzonych systemem eliminacji i finałów są 

rozgrywane finały „A” i „B” ( zgodnie z regulaminem imprez centralnych).  

 

3. Jeżeli w eliminacjach danej konkurencji startuje mniej niż 20 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 zgodnej 

z taryfikatorem PZP.  

 

4. Zawodnicy maja prawo startu w dowolnej ilości konkurencji. 

  

5. Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnymi badaniami lekarskimi 

potwierdzonymi przez lekarza medycyny sportowej. Dodatkowo każdy uczestnik winien 

legitymować się nr PESEL oraz umieć określić przynależność do Wojewódzkiego 

Oddziału NFZ.  

 

          5. Uczestnictwo: 

  

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

opublikowanej  przez Polski Związek Pływacki.  

 

 



           6. Zgłoszenia do zawodów ( do dnia 12.07.2017)  

 

Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują  wyłącznie Wojewódzkie 

Interdyscyplinarne  Stowarzyszenia Sportowe, wyłącznie na drukach, które są do pobrania ze 

strony internetowej XXIII OOM: www.oom.uniasport.pl .Wypełnione komputerowo druki 

zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

zgłoszenia@oom.uniasport.pl oraz na adres elektroniczny bezpośredniego organizatora: 

zawody@wmozp.pl . 

Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy przesłać listownie na adres: 

 

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza 

ul. Żołny 56a 

02-815 Warszawa 

 

Zgłoszenia do konkurencji, wyłącznie w formie elektronicznej (lxf), należy przesłać  

do dnia 12.07.2017 r. na adres zawody@wmozp.pl .  

 

           7. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

 

Zamówieniem na zakwaterowanie i wyżywienie jest zgłoszenie ekipy wojewódzkiej na 

drukach jak w punkcie 6.  

Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej jest przekazanie podczas akredytacji wypełnionej  

i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów) listy 

meldunkowej zamieszczonej na stronie internetowej  www.oom.uniasport.pl . 

     

           8. Nagrody:  

 

Zawodnicy w poszczególnych konkurencjach za zajecie miejsca od 1 do 3 otrzymają medale  

i dyplomy, a za miejsca od 4 do 8 dyplomy.  

W łącznej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej za zajecie miejsca od 1 do 8 – dyplomy.  

 

           9. Zasady finansowania: 

  

Organizator podczas finałów XXIII OOM Mazowsze 2017 zabezpiecza zgodnie z programem 

dyscypliny zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w ilościach regulaminowych, koszty 

organizacji zawodów, nagrody regulaminowe. 

 

          10. Postanowienia końcowe: 

  

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.  

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP, który jest jednocześnie 

przewodniczącym komisji odwoławczej.  

Organizator zapewnia pływalnie do treningu w dniu 18.07.2017 w godzinach 17.00-22.00.  

Konferencja techniczna odbędzie się w dniu 18.07.2017 r. o godz. 20:00  

w................................... . 

 

 

Serdecznie zapraszamy !!! 

 

http://www.olimpiada-mazowsze.pl/

