
ZIMOWE
Mistrzostwa Polski

GLIWICE, 9-11 GRUDNIA 2022

K O M U N I K A T  O R G A N I Z A C Y J N Y

Juniorów 15 lat
w pływaniu



REGULAMIN IMPREZY
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 • 9-11.12.2022 r. 
 • Kryta Pływalnia Olimpijczyk  ul. Oriona 120 Gliwice 

KIEROWNICTWO ZAWODÓW
 • Delegat PZP – Marek Jabczyk
 • Sędzia Główny – Piotr Kuszka
 • Sędzia Główny – Dawid Stojanowski

INFORMACJE TECHNICZNE
 • Długość pływalni – 25 m, Ilość torów - 10
 • Pomiar czasu - automatyczny

ORGANIZATOR ZAWODÓW
 • Śląski Okręgowy Związek Pływacki
 • Samorząd Miasta Gliwice
 • Miejski Zarząd Usług Komunalnych
 • Stowarzyszenie Klub Pływacki SIKRET Gliwice

UCZESTNICTWO W ZAWODACH
 • Według zasad generalnych
 • W zawodach mają prawo startu zawodnicy z rocznika 2007 zgłoszeni przez klub/szkołę lub 

PZP
 • Są zarejestrowani w Systemie Ewidencji i Licencji PZP zwanym dalej SEL i posiadają status 

AKTYWNY
 • Spełniają wymogi określone w regulaminie danych zawodów. 
 • Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
 • Zawodnicy mają prawo startu w 5 konkurencjach indywidualnych, lecz nie więcej niż w 2 

konkurencjach indywidualnych i sztafecie dziennie. Trener jest odpowiedzialny za prawidłowe 
zgłoszenie.

ZASADY FINANSOWANIA
 • Opłata startowa wynosi 20 zł od każdego zgłoszonego startu płatna wyłącznie przelewem na 

konto PZP: PKO BP II O/W-wa Nr 33 1020 1026 0000 1602 0463 8971 do dnia 04.12.2022 do 
godz. 24.00. 

 • W tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno: kod zawodów – MP15 
Gliwice nazwę klubu i liczbę opłaconych startów, a w przypadku dokonywania opłaty za więcej 
niż jeden klub tytuł przelewu powinien zawierać jak wyżej, z wyszczególnieniem wszystkich klu-
bów oraz liczby opłaconych za każdy klub startów.

 • Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w 
wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”.

 • Organizator nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej ze zmian dokonywanych w zgłosze-
niu po ostatecznym terminie zgłoszeń tj. po godzinie 24.00 w dniu 4 grudnia 2022

 • Lista startowa będzie do pobrania na stronie polswim.pl oraz livetiming.pl

NAGRODY
 • Według pkt. 15 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu.



PROGRAM ZAWODÓW: 

7:30 - 8:50  eliminacje rozgrzewka  
9:00   zawody  
15:30 - 16:40  finały rozgrzewka;  
16:45   uroczyste otwarcie
17:00   zawody

 • Wszystkie wyścigi sztafetowe zostaną rozegrane seriami na czas w bloku finałowym 
 • Wyścigi na 800 i 1500m zostaną rozegrane seriami na czas. Najszybsza seria tych konkurencji 

zostanie rozegrana w bloku finałowym.

I DZIEŃ ZAWODÓW - PIĄTEK 9.12.2022
KOBIETY MĘŻCZYZNI

50m stylem dowolnym 50m stylem dowolnym

50m stylem klasycznym 50m stylem klasycznym

100m stylem motylkowym 100m stylem motylkowym

200m stylem dowolnym 200m stylem dowolnym

200m stylem grzbietowym 200m stylem grzbietowym

400m stylem zmiennym 400m stylem zmiennym

4 x 200m stylem dowolnym 4 x 200m stylem dowolnym

7:30 - 8:50  eliminacje rozgrzewka 
9:00   zawody
15:30 - 16:40  finały rozgrzewka
17:00   zawody

II DZIEŃ ZAWODÓW - SOBOTA 10.12.2022
KOBIETY MĘŻCZYZNI

50m stylem motylkowym 50m stylem motylkowym

50m stylem grzbietowym 50m stylem grzbietowym

400m stylem dowolnym 400m stylem dowolnym

100m stylem klasycznym 100m stylem klasycznym

200m stylem zmiennym 200m stylem zmiennym

4 x 100m stylem dowolnym 4 x 100m stylem dowolnym

eliminacje rozgrzewka 7:30 – 8:50  
zawody 9:00  
finały rozgrzewka 14:30 – 15:50  
zawody 16:00

III DZIEŃ ZAWODÓW - NIEDZIELA 11.12.2022
KOBIETY MĘŻCZYZNI

200m stylem motylkowym 200m stylem motylkowym

100m stylem dowolnym 100m stylem dowolnym

100m stylem grzbietowym 100m stylem grzbietowym

200m stylem klasycznym 200m stylem klasycznym

100m stylem zmiennym 100m stylem zmiennym

800m stylem dowolnym 800m stylem dowolnym

4 x 100m stylem zmiennym 4 x 100m stylem zmiennym



ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW
 • Obsługą informatyczną na zawodach zajmuje się Wojciech Wiśniowicz wisniowicz@gmail.com 

 • Zgłoszenia do zawodów dokonywane będą za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę 
uprawnioną – administratora klubu.

 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich zawodni-
ków na czas trwania zawodów.

 • Klub zgłaszanego zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do PZP 
(składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne). 

 • Zgłoszeń należy dokonać do godziny 24:00 dnia 4 grudnia 2022 – jest to ostateczny termin zgło-
szeń.

 • Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń – dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce inne-
go zawodnika.

 • Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY w 
systemie SEL (do dnia 11.12.2022) oraz dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia potwierdzające-
go dokonanie opłaty startowej do dnia 4 grudnia 2022 do godz. 24.00 

 • Po ogłoszeniu listy zawodników zakwalifikowanych do startu kluby do dnia 08.12.2022 do godziny 
18.00 mogą dokonywać wyłącznie wykreśleń z zawodów przesyłając tą informację na adres wisnio-
wicz@gmail.com.

 • Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie do godziny 24.00 w dniu 
6.12.2022 r.

 • Lista startowa zostanie opublikowana nie później niż w dniu 08.12.2022 o godzinie 21.00.

 • Warunkiem umieszczenie zawodnika na liście zgłoszonych zawodników i na liście startowej jest 
dokonanie opłaty startowej zgodniej z obowiązującym Taryfikatorem Opłat PZP i w formie oraz 
terminach określonych w komunikacie organizacyjnym zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Odprawa techniczna odbędzie się na obiekcie w dniu 8.12.2022 r. o godzinie 19:00. 

 • Kontakt do organizatorów:

 • sprawy organizacyjne – marekjabczyk@poczta.onet.pl

 • sprawy zgłoszeń i wykreśleń – wisniowicz@gmail.com oraz w biurze zawodów. 

 • Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników oraz za przestrzeganie obostrzeń przez zawodników 
odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip. 

 • Podczas trwania zawodów dostępny będzie do rozpływania basen 25 metrowy

 • W związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udo-
stępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje) oraz wyrażeniem zgody na 
publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora

 • Paski do szafek dla zawodników pobierają kierownicy ekip na czas trwania zawodów za pokwito-
waniem w biurze zawodów, zwrot następuje w dniu zakończenia zawodów, kara za zagubiony pasek 
- 100zł 

 • Listy startowe nie będą rozdawane na zawodach, należy je pobrać ze strony www.polswim.pl  
lub www.livetiming.pl/centralne 

 • Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP 

 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP

 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.


