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GOŚĆ SPECJALNY ZAWODÓW 

Mateusz Sawrymowicz 

Mistrz Świata na 1500 metrów 

 

 

 



 

 

 

 

ZAWODY PŁYWACKIE 

I Ogólnopolskie Sztafetowe Zawody Pływackie Pod Patronatem Burmistrza 

Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego i Prezesa Warszawsko-

Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego Pawła Słomińskiego” 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 

 

1. Cel imprezy sportowej: 

• popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży 

• integracja klubów pływackich 

• promocja miasta i pływalni 

2. Organizator: 

• Klub Sportowy „MARLIN MŁAWA”, 

• Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki, 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie 

3. Termin i miejsce zawodów: 

• 15 maj 2021 rok, 

• Pływalnia w Mławie przy ul. Kopernika 38 

• Długość pływalni 25 m , 6 torów, temperatura wody 27oC 

• Pomiar czasu elektroniczny 

4. Uczestnictwo: 

• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w latach: 

2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 

• Posiadający aktualne badania lekarskie 

5.  Program zawodów: 

Rozpływanie od godz. 9:00 do 9:50 



 

 

Odprawa techniczna w holu na I piętrze o godz. 9:30 

Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00 

 

L.P. Dziewczęta L.P. Chłopcy 

1. Sztafeta 4x25 dowolny – 2012  2. Sztafeta 4x25 dowolny – 2012 

3. Sztafeta 4x50 dowolny – 

2011,2010,2009,2008,2007,2006 

4. Sztafeta 4x50 dowolny – 

2011,2010,2009,2008,2007,2006 

5. 25 grzbietowy – 2012 6. 25 grzbietowy – 2012 

7. 25 dowolny -  2012 8. 25 dowolny - 2012 

9. 50 grzbietowy –  

2011,2010,2009,2008,2007,2006 

10. 50 grzbietowy –  

2011,2010,2009,2008,2007,2006 

11.  50 dowolny –  

2011,2010,2009,2008,2007,2006 

12. 50 dowolny –  

2011,2010,2009,2008,2007,2006 

13. Sztafeta mix dowolna 4x25 -2012       

(2 chłopców, 2 dziewczynki) 

  

14. Sztafeta mix zmienna 4x25 – 2012      

(2 chłopców, 2 dziewczynki) 

  

15. Sztafeta mix 4x50 dowolna – 

2011,2010,2009,2008,2007,2006        

(2 chłopców, 2 dziewczynki)  

  

16. Sztafeta mix 4x50 zmienna – 

2011,2010,2009,2008,2007,2006        

(2 chłopców, 2 dziewczynki) 

  

17. 25 klastyczny - 2012 18. 25 klasyczny - 2012 

19. 50 klasyczny – 

2011,2010,2009,2008,2007,2006 

20. 50 klasyczny -

2011,2010,2009,2008,2007,2006 

21. 50 motylkowy – 

2011,2010,2009,2008,2007,2006 

22. 50 motylkowy – 

2011,2010,2009,2008,2007,2006 

23. Sztafeta mix 4x100 dowolna – 

2011,2010,2009,2008,2007,2006        

(2 chłopców, 2 dziewczynki) 

  



 

 

24. Sztafeta mix 4x100 zmienna – 

2011,2010,2009,2008,2007,2006        

(2 chłopców, 2 dziewczynki) 

  

25. 100 zmienny – 

2011,2010,2009,2008,2007,2006 

26. 100 zmienny – 

2011,2010,2009,2008,2007,2006 

 

6. Zgłoszenia zawodów: 

• Zgłoszenia do zawodów w systemie SEL do 11.05.2021 r. przez 

osobę uprawnioną z ramienia klubu, po tym terminie nie ma 

możliwości zmian, jedynie wykreślenie zgłoszonego zawodnika 

• Wykreślenia dokonujemy do dnia 12.05.2021 r do godz. 20.00 na 

adres e-mail: zawody@wmozp.pl – po upływie tego czasu żadne 

zmiany nie będą możliwe, a opłaty będą pobierane od wszystkich 

zgłoszonych zawodników 

• Jeśli nie zaistnieją przeszkody niezależne od organizatorów listy 

startowe zostaną opublikowane najpóźniej do 13.05.2021 do godz. 

10.00 na stronie www.livetiming.pl 

• Wyniki zostaną umieszczone za stronie www.livetiming.pl i 

www.wmzozp.pl 

7. Zasady finansowania: 

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator  

• Opłata startowa wynosi 15 zł od indywidualnego startu i 50 zł od 

sztafety 

• Płatności dokonujemy przelewem do 14.05.2021 roku na konto 

Klubu Sportowego „MARLIN MŁAWA” w Banku BGŻ nr 81 

1600 1462 1864 8319 7000 0001 wpisując w tytule nazwę klubu i 

ilość startów  lub gotówką w biurze zawodów przed rozpoczęciem 

zawodów. 

• Biuro będzie czynny od godz. 9:00 

• Telefon kontaktowy do organizatora : Tomasz Szczepański 

607 171 373 

 

mailto:zawody@wmozp.pl
http://www.livetiming.pl/
http://www.livetiming.pl/
http://www.wmzozp.pl/


 

 

8. Informacje techniczne: 

• Zawodnicy zostaną rozstawieni seriami na czas na podstawie 

czasów wpisanych w zgłoszeniu, 

• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FINA i 

PZP, 

• Zawodnicy zobowiązani są do używania strojów pływackich 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w 

porozumieniu z organizatorem, 

• Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji, 

• Każdy klub może wytypować 2 sztafety.  

• Dekoracje będą się odbywały  w trakcie trwania zawodów 

• W trakcie rozgrzewki tor nr 6 jest torem jednokierunkowym. Od 

strony słupków startowych służy do startów, a z drugiej stronu 

służy do nawrotów. Prosimy trenerów o dopilnowanie dzieci w 

trakcie rozgrzewki 

• Zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności. 

 

9. NAGRODY 

• Dla pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji i 

kategorii wiekowej zostaną wręczone: medale i dyplomy. 

• Dla najlepszego zawodnika i zawodniczki zawodów za dwa 

najlepsze starty (wg punktacji FINA): puchar ufundowany przez 

Prezesa WMOZP Pawła Słomińskiego 

• Dla trenera zwycięskiej sztafety: medal. 

• Wśród wszystkich sztafet zostaną rozlosowane płetwy marki                

 
FINIS EDGE 

dla trzech sztafet, wręczone przez gościa specjalnego Mateusza 

Sawrymowicza, 



 

 

• Wśród wszystkich uczestników zawodów zostanie rozlosowane 10 par 

płetw marki FINIS. 

• Dla najlepszej drużyny (punktowanych będzie pierwszych 12 miejsc 

od 1 do 12 w / g klucza: 15,13,11,9,8,7,6,5,4,3,2,1, w każdej 

konkurencji) : puchar ufundowany przez Prezesa WMOZP Pawła 

Słomińskiego. 

10. Sprawy organizacyjne oraz ZASADY SANITARNO-

EPIDEMIOLOGICZNE 

W związku z COVID-19 i wytycznymi MZ i SANEPID organizator 

wprowadza następujące zasady: 

• W zawodach mogą uczestniczyć tylko kluby, które spełniają wymogi 

PZP.  

• Opiekunowie muszą posiadać wszystkie wymagane załączniki (zał.nr 

1-COVID-19 Oświadczenie Przedstawiciela Klubu i zał. Nr 2-

COVID-19 Oświadczenie zawodnika/opiekuna prawnego), które 

należy złożyć w biurze zawodów przed rozpoczęciem zawodów. 

• Pomiar temperatury może odbywać się przed wejściem na obiekt. 

Organizator zawodów podejmie taką decyzję w dniu zawodów biorąc 

pod uwagę bieżącą sytuację epidemiologiczną. 

•  W przypadku gdy przekroczony zostanie próg temperatury 38 stopni 

Celsjusza pomiar zostanie powtórzony dwukrotnie. Osoba z 

podwyższoną temperaturą nie zostanie wpuszczona na obiekt. 

• Przebywanie rodziców/opiekunów prawnych oraz publiczności na 

terenie obiektu jest zabronione. Grupa zgłoszona przez Klub wchodzi 

z trenerem , ewentualnie opiekunem grupy. 

• Do dnia 12.05.2021 kluby proszone są o przesłanie na e-mail 

biuro@tomarsc.pl zestawienia z wykazem upoważnionych opiekunów. 

W grupach do 5 osób 1 opiekun, od 5 do 15 osób 2 opiekunów, 

powyżej 15 osób – 3 opiekunów z klubu. 

• Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta 

oraz nos. Nie dotyczy to zawodników, którzy w danej chwili biorą 

mailto:biuro@tomarsc.pl


 

 

udział w swoich konkurencjach lub są w trakcie rozgrzewki oraz 

sekretarza zawodów dla płynności ich komunikacji w czasie trwania 

konkurencji 

• Trybuna będzie otwarta, ale będzie dostępna jedynie dla zawodników i 

trenerów startujących w zawodach 

• Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 metra – za 

dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń 

przez zawodników odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie ekip. 

• Na niecce pływalni oraz na obiekcie zostaną wydzielone przestrzenie 

dla klubów, z zachowaniem 1,5m między klubami. Zawodnicy 

poszczególnych ekip będą siedzieli grupami. 

• Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do 

dezynfekcji rąk korzystając z udostępnionych środków. Pojemniki z 

płynem dezynfekującym będą rozmieszczane także: w szatniach, w 

pomieszczeniach technicznych obsługi zawodów. 

• Szatnie oraz szafki dla zawodników oraz innych osób (np. sędziów) 

będą dezynfekowane po każdym bloku zawodów 

• Toalety i natryski  będą dezynfekowane po każdym bloku zawodów. 

• W czasie konkurencji stoliki biura zawodów, miejsca sędziowskie oraz 

miejsca przebywania trenerów w celu obserwacji startu zawodników 

oznaczone zostaną za pomocą taśm lub innego znacznika, w celu 

zachowania min 1,5 m odległości od innych osób (zawodników, 

sędziów, trenerów, itp.) 

• W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą 

techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami 

nie mogą przebywać osoby trzecie. Wszystkie pozostałe osoby 

(członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach. 

• Po zakończeniu każdego bloku osoby nie startujące w kolejnym bloku 

muszą opuścić teren pływalni. 

• W związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie danych 

osobowych  (listy startowe, wyniki, dekoracje, itp.) oraz wyrażeniem 



 

 

zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych i 

promocyjnych organizatora. 

• Ze względu na COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

harmonogramu startów, godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków, 

wprowadzania dodatkowego bloku oraz ograniczenia zawodników w 

danym bloku w zależności od okoliczności oraz ilości zgłoszonych 

zawodników do poszczególnych konkurencji. W przypadku 

ograniczenia ilości zawodników decydować będzie kolejność 

zgłoszeń. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z 

niezależnymi od niego sytuacjami a w szczególności w związku 

COVID-19. 

UWAGA:  TRANSMISJA LIVE ZAWODÓW W INTERNECIE – link zostanie 

umieszczony na stronie : https:/livetiming.pl 

Podczas zawodów na terenie pływalni będzie stoisko przedstawiciela firmy 

TYR i FINIS z akcesoriami pływackimi.  

Wszystkie bieżące informacje można śledzić na naszej stronie: 

https://www.facebook.com/Klub-Sportowy-Marlin-M%C5%82awa-

100755938680533/?ref=page_internal 

Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków: 

Hotel OLIMIJKA w Mławie, ul. Kopernika 38,  Tel.23 654 39 42, 659 275 031  

Restauracja FALA SMAKU w Mławie, ul. Kopernika  38 tel. 600 266 197 
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