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1. TERMIN ZAWODÓW:  10 – 11 kwietnia 2021 

 BLOK I –  10 kwietnia  2021 – Zawody – 09.00 

 BLOK II – 10 kwietnia  2021 – Zawody – 17.00 

 BLOK III – 11 kwietnia  2021 – Zawody – 09.00 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:   

Pływalnia „Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”,  ul. Księcia Trojdena 2C, 02-109 Warszawa 

 

3. INORMACJE TECHNICZNE:   

 Pływalnia 50m; 10 torów, temperatura wody: 27°C   

 Pomiar czasu: elektroniczny  

 

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW:  

 Polski Związek Pływacki, 

 Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki, 

 Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM.  

 

5. 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. 

 

6. ZASADY UCZESTNICTWA:  

 wg zasad generalnych Regulaminu Imprez PZP (Arena Grand Prix Puchar Polski cykl 2020/2021) 

 w zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 letni i starsi  

 w związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i możliwością zmian w przepisach dotyczących 

maksymalnej liczby uczestników imprez sportowych oraz w oparciu o Procedurę bezpieczeństwa w 

związku z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu PZP dopuszcza się możliwość ograniczenia liczby 

startujących zawodników 

 prawo udziału w zawodach mają wyłącznie zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Pływackim. 

 

7. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW – według zasad generalnych.   

- Obsługa informatyczna: p. Sławomir Grabiec adres email:  zawody@wmozp.pl  tel. 600 851 363. 

- Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – 

Administratora klubu. 

 - Zgłoszeń należy dokonać do dnia 21 marca do godziny 24.00. W zawodach mogą uczestniczyć  

w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy zgłoszeni w ww. terminie.   

- Do dnia 25 marca opublikowana zostanie lista zawodników zakwalifikowanych do zawodów, do 

poszczególnych konkurencji. 

- liczba zawodników dopuszczonych do udziału w zawodach będzie zgodna liczbą wynikającą z liczby serii 

podanych w Programie Zawodów. 

-  Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie statusu AKTYWNY  w systemie 

SEL (do dnia 11.04.2021). 

- Od godziny 24.00 dnia 25 marca 2021 r. do godziny 24.00 w dniu 5 kwietnia 2021 r. możliwe jest 

wykreślenie zawodnika. 

- Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest przesłanie do dnia 5.04.2021 r. do godz. 24.00 na adres 

obsługi informatycznej zawodów :  

 skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej, 

 skanu lub zdjęcia podpisanej przez przedstawiciela klubu deklaracji o zapoznaniu się wszystkich 

zawodników  i trenerów biorących udział w zawodach z „Procedurami bezpieczeństwa w związku z Covid-
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19” oraz posiadaniu oświadczeń zawodników, trenerów lub rodziców/opiekunów prawnych zał. nr 1 

dokumentu o nazwie Procedura Bezpieczeństwa w Związku z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu. 

-  Ostateczna lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP do dnia 07 

kwietnia do godziny 24.00. 

- Lista startowa zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP do dnia 09 kwietnia do godziny 24.00. 

  

8. OPŁATY STARTOWE I REGULAMINOWE 

 Opłata startowa wynosi 15 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  (UWAGA !! nowy numer konta 

do opłat startowych)  do dnia 05.04.2021 do godz.24
00

 .  

 W tytule przelewu za opłatę startową należy bezwzględnie podać kolejno: kod zawodów – GPWAW, 

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 klubów oraz liczby 

opłaconych za każdy klub startów. 

 PZP nie będzie zwracał opłaty startowej wynikającej z wykreśleń dokonanych w zgłoszeniu po 

ostatecznym terminie zgłoszeń tj. 05 kwietnia 2021 r. 

 Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej  

w   wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”. 

 

 

9. NAGRODY – według regulaminu Arena Grand Prix Puchar Polski p. 9.2:   

 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 zawodniku  

ze stylu w układzie: styl motylkowy, grzbietowy, klasyczny, dowolny oraz zmienny – nagrody finansowe. 

 W każdej kategorii wiekowej juniorów nagradzany jest jeden zawodnik i jedna zawodniczka, którzy  

w trzech startach zgromadzili największą liczbę punktów  FINA – nagrody rzeczowe. 

 Każdy zawodnik w kategorii open może być nagradzany jednokrotnie za największą sumę punktów FINA 

zgromadzonych w trzech startach oraz wielokrotnie za zwycięstwa w poszczególnych stylach. 

 W zawodach zostanie nagrodzony trener najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika, którego 

zawodnik uzyskał największą liczbę  punktów wg tabeli FINA za trzy najlepsze wyniki. 

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

nagród finansowych i rzeczowych. 

 

 

10. PUNKTACJA: zgodnie z punktem 6.8.2 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 kat. open jak i w kategoriach 

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

400m dowolnym itd.). w kategorii open. 

 W punktacji poszczególnych rund biorą udział zawodnicy zagraniczni. 

 Do punktacji zaliczane będą sumy punktów za trzy najlepsze rezultaty (trzy najlepsze starty) oraz 

najlepsze dwa wyniki w poszczególnych stylach (np. 50m i 100m motylkowym, 50m i 800m dowolnym 

itd.). 

 Podczas zawodów prowadzona jest punktacja open oraz 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.  
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11. PROGRAM ZAWODÓW: 

BLOK I – 10 kwietnia  2021 – rozgrzewka 07.45 
 
Zawody – 09.00 

Kobiet Mężczyzn 

23.1 100 m st. dowolnym (5 serie) 24.1 100 m st. dowolnym (5serie) 

25.1 50 m st. klasycznym (5 serie) 26.1 50 m st. klasycznym (5 serie) 

27.1 200 m st. motylkowym (5 serie) 28.1 200 m st. motylkowym (5 serie) 

29.1 100 m st. grzbietowym (5 serie) 30.1 100 m st. grzbietowym (5 serie) 

31.1 200 m st. zmiennym (5 serie) 32.1 200 m st. zmiennym (5 serie) 

33.1 400 m st. dowolnym (3 serie) 34.1 400 m st. dowolnym (3 serie) 

Pozostałe serie 

23.2 100 m st. dowolnym (5 serie) 24.2 100 m st. dowolnym (5serie) 

25.2 50 m st. klasycznym (5 serie) 26.2 50 m st. klasycznym (5 serie) 

27.2 200 m st. motylkowym (5 serie) 28.2 200 m st. motylkowym (5 serie) 

29.1 100 m st. grzbietowym (5 serie) 30.2 100 m st. grzbietowym (5 serie) 

31.2 200 m st. zmiennym (5 serie) 32.1 200 m st. zmiennym (5 serie) 

33.2 400 m st. dowolnym (3 serie) 34.1 400 m st. dowolnym (3 serie) 

 

BLOK II – 10 kwietnia  2021 – rozgrzewka 15.45, otwarcie zawodów 16.45 Zawody – 17.00
 

Mężczyzn   Kobiet 

1.1 200 dowolnym mężczyzn (5 serie)      2.1 200 dowolnym kobiet (5 serie) 

3.1 100 klasycznym mężczyzn (5 serie) 4.1 100 klasycznym kobiet (5 serie) 

5.1 50 motylkowym mężczyzn (5 serie) 6.1 50 motylkowym kobiet (5 serie) 

7.1 200 grzbietowym mężczyzn (5 serie) 8.1 200 grzbietowym kobiet (5 serie) 

   11.1 1500 dowolnym kobiet (1 serie) 

Pozostałe serie 

1.2 200 dowolnym mężczyzn (5 serie)      2.2 200 dowolnym kobiet (5 serie) 

3.2 100 klasycznym mężczyzn (5 serie) 4.2 100 klasycznym kobiet (5 serie) 

5.2 50 motylkowym mężczyzn (5 serie) 6.2 50 motylkowym kobiet (5 serie) 

7.2 200 grzbietowym mężczyzn (5 serie) 8.2 200 grzbietowym kobiet (5 serie) 

    11.2 1500 dowolnym kobiet (2 serie) 

 

BLOK III – 11 kwietnia 2021 –  rozgrzewka 07.45  Zawody – 09.00 

  Kobiet   Mężczyzn 

12.1 400m. st. zmiennym (3 serie) 13.1 400m. st. zmiennym (3 serie) 

14.1 50 m st. dowolnym (5 serie) 15.1 50 m st. dowolnym (5 serie) 

16.1 200 m st. klasycznym (5 serie) 17.1 200 m st. klasycznym (5 serie) 

18.1 100 m st. motylkowym (5 serie) 19.1 100 m st. motylkowym (5 serie) 

20.1 50 m st. grzbietowym (5 serie) 21.1 50 m st. grzbietowym (5 serie) 

    22.1 1500 m st. dowolnym (1 serie) 

Pozostałe serie 

12.2 400m. st. zmiennym (3 serie) 13.2 400m. st. zmiennym (3 serie) 

14.2 50 m st. dowolnym (5 serie) 15.2 50 m st. dowolnym (5 serie) 

16.2 200 m st. klasycznym (5 serie) 17.2 200 m st. klasycznym (5 serie) 

18.2 100 m st. motylkowym (5 serie) 19.2 100 m st. motylkowym (5 serie) 

20.2 50 m st. grzbietowym (5 serie) 21.2 50 m st. grzbietowym (5 serie) 

    22.2 1500 m st. dowolnym (2 serie) 

     Ze względu na specyfikę obiektu (liczba miejsc na widowni, etc.) planowana liczba serii jest wartością 

maksymalną. Organizator nie przewiduje zmiany liczby dopuszczonych do startu zawodników. 
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12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:   

 Konferencja techniczna nie zostanie przeprowadzona, wszystkie bieżące komunikaty będą ogłaszane na 

stronie internetowej  www.polswim.pl, www.megatiming.pl 

 W dniu 09 kwietnia 2021 istnieje możliwość korzystania z pływalni w godzinach 17
00

  – 21
00,

 

 Pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniona wg programu przed rozpoczęciem każdego bloku 

startowego, 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP, 

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP, 

 W trakcie zawodów dostępna będzie do rozgrzewki niecka szkoleniowo-rozgrzewkowa o wymiarach        

10,5 x 25 m, o głębokości 1,0-1,35 m, 

 Biuro zawodów mieści się  w budynku pływalni i jest czynne w dniu 09 kwietnia 2021 roku w godzinach                

15.00  -  20.00 oraz w czasie trwania zawodów. 

 

Uwaga: 

Organizator nie rezerwuje noclegów. 
Organizator przekaże kontakt do hoteli, które zgłosiły oferty zakwaterowania. 

 

 

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

