
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

ZAWODY PŁYWACKIE 
 

XXIII GRAND PRIX CIECHANOWA pod 
Patronatem Prezydenta KRZYSZTOFA 

KOSIŃSKIEGO 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW 

 
 1.  Cel imprezy sportowej 

− popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży 

− integracja klubów pływackich 

− promocja miasta i pływalni 
 
 2.  Organizator: 

− Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „ORKA” Ciechanów 

− Urząd Miasta Ciechanów 

− Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie 
 
 3.  Termin i miejsce zawodów: 27 listopad 2021 / 2 bloki/ 

− Ciechanów pływalnia „U Ciecha” ul. 17 Stycznia 60 b 

− Długość pływalni 25 m, 6 torów, temperatura wody 270.C 

− Pomiar czasu elektroniczny 
  
 4.  Uczestnictwo 
 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy: 

− urodzeni w latach 2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi 

− posiadający aktualne badania lekarskie  
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

5.  Program zawodów:  
 I BLOK – 27.11.2021 

  

rozpływanie godz.: 08.00-08.50 

odprawa techniczna w holu głównym pływalni na I piętrze o godz. 8.30 

rozpoczęcie zawodów: 9.00 

 

Lp. Dziewczęta Lp. Chłopcy 

1 
50m dowolny - 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010 

2 
50m dowolny - 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010 

3 
50m klasyczny- 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010 

4 
50m klasyczny- 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010 

5 
50m grzbietowy - 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010 

6 
50m grzbietowy - 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010 

7 
50m motylkowy – 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010 

8 
50m motylkowy – 2013 i młodsi, 2012, 2011, 
2010 

9 100m zmienny – 2012, 2011,2010 10 100m zmienny – 2012, 2011,2010 

 
 

II BLOK – 27.11.2021 
 

rozpływanie godz.: 13.00-13.50 

odprawa techniczna w holu głównym pływalni na I piętrze o godz. 13.30  

rozpoczęcie zawodów: 14.00  

 

Lp. Kobiety Lp. Mężczyźni 

11 
100m dowolny – 2009 i młodsi, 2008, 2007, 

2006, 2005 i starsi 
12 100m dowolny – 2009 i młodsi, 2008, 2007, 2006, 

2005 i starsi 

13 
200m klasyczny – 2009 i młodsi, 2008, 2007, 

2006, 2005 i starsi 
14 200m klasyczny – 2009 i młodsi, 2008, 2007, 

2006, 2005 i starsi 

15 
100m grzbiet - 2009 i młodsi, 2008, 2007, 2006, 

2005 i starsi 
16 100m grzbiet - 2009 i młodsi, 2008, 2007, 2006, 

2005 i starsi 

17 200m motylkowym – OPEN 18 200m motylkowym– OPEN 

19 
200m grzbiet– 2009 i młodsi, 2008, 2007, 2006, 

2005 i starsi 
20 200m grzbiet– 2009 i młodsi, 2008, 2007, 2006, 

2005 i starsi 

21 
100m klasyczny– 2009 i młodsi, 2008, 2007, 

2006, 2005 i starsi 
22 100m klasyczny– 2009 i młodsi, 2008, 2007, 

2006, 2005 i starsi 

23 
200m dowolny– 2009 i młodsi, 2008, 2007, 

2006, 2005 i starsi 
24 200m dowolny– 2009 i młodsi, 2008, 2007, 2006, 

2005 i starsi 

25 
100m motylkowy– 2009 i młodsi, 2008, 2007, 

2006, 2005 i starsi 
26 100m motylkowy– 2009 i młodsi, 2008, 2007, 

2006, 2005 i starsi 

27 
200m zmienny – 2008, 2007, 2006, 2005 i 

starsi 
28 200m zmienny – 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi 

 
6.  Zgłoszenia do zawodów 

− Zgłoszenia do zawodów w systemie SEL do dnia 24.11.2021r. włącznie przez osobę 
uprawnioną z ramienia klubu, po tym terminie nie ma możliwości zmian, jedynie 
wykreślenie zgłoszonego zawodnika 

− Zawodnicy z rocznika 2013 i młodsi, którzy nie posiadają licencji dopuszczamy zgłoszenie 
w pliku LXF z programu Entry Editor do dnia 24.11.2021r. włącznie na adres e-mail: 
zawody@wmozp.pl /jeśli nie zaistnieją przeszkody prawne w związku z COVID-19 
zawodnicy ci będą dopuszczeni do zawodów/ 

mailto:zawody@wmozp.pl


 

 

 

 
 

 

− Wykreślenia dokonujemy do dnia 25.11.2021r. 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 26.11.2021 do godz. 12.00 na stronie www.livetiming.pl 

− Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie: www.livetiming.pl 
 

7.  Zasady finansowania 
− koszty organizacyjne pokrywa organizator 

− opłata startowa wynosi 50 zł od każdego zgłoszonego zawodnika – płatna przelewem do 25.11.2021 
na konto MPKS ORKA Ciechanów w banku PEKAO SA nr 46 1240 5282 1111 0010 7067 3701 lub 
gotówką w biurze zawodów przed rozpoczęciem Grand Prix. Kluby płacące przelewem muszą okazać 
potwierdzenie przelewu w biurze zawodów przed rozpoczęciem zawodów (w tytule przelewu: nazwa 
klubu i ilość zawodników). Biuro zawodów będzie czynne od godzi 8.00 przed I blokiem i od godz. 13.00 
przed II blokiem. 

− telefon kontaktowy organizatorów: Gabriel Kowalski  501 507 606  
 

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 obwiązującymi przepisami.  

− W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem. 

− Każdy zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach 

− Dla pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej zostaną wręczone: 
medale i dyplomy /miejsca 1-3/.  

− Dla najlepszego zawodnika w każdej kategorii wiekowej za wyniki według punktów FINA zostaną 
wręczone statuetki / suma 3 najlepszych wyników / - dla rocznika 2013 i młodsi, 2012, 2011, 2010 
po zakończeniu I Bloku, dla pozostałych roczników po zakończeniu II Bloku. Punktacja nie 
przenosi się pomiędzy blokami. 

− Dekoracje będą się odbywały w trakcie trwania zawodów. 

− W trakcie rozgrzewki tor nr 1 jest torem jednokierunkowym. Od strony słupków startowych służy do 
startów, a z drugiej strony służy do nawrotów. Prosimy trenerów o dopilnowanie dzieci w trakcie 
rozgrzewki.  
 

9.  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 spełnią wymogi PZP opublikowane w dniu 11 
stycznia 2021 pod linkiem: https://www.polswim.pl/sites/default/files/uchwala_3_0.pdf;  

− 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 decyzje 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. 

− Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie dotyczy to 
zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich konkurencjach lub są w trakcie rozgrzewki 
oraz sekretarza zawodów dla płynności ich komunikacji w czasie trwania konkurencji. 

− na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 metra, - za dyscyplinę i bezpieczeństwo 
zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez zawodników odpowiedzialni są 
trenerzy/opiekunowie ekip,  

− Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk korzystając z 
udostępnionych środków. Pojemniki z płynem dezynfekującym będą rozmieszczone 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,  
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− W czasie konkurencji stoliki biura zawodów, miejsca sędziowskie oraz miejsce 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 
udostępnienie 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, wprowadzenia 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 szczególnie w związku z COVID-19 

− W trakcie trwania zawodów organizator zapewnia bufet trenerom lub 
opiekunom ekip.  

− Na pływalni będzie funkcjonowało mobilne stoisko firmy TYR.  
 

UWAGA: TRANSMISJA LIVE ZAWODÓW W INTERNECIE – link zostanie umieszczony na 
stronie: https://www.facebook.com/WarszawskoMazowieckiOkregowyZwiazekPlywacki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków: 
Hotel „Olimpijski”  Ciechanów ul. 17 Stycznia 60B   tel.23/ 672 20 12 lub672-20-13 
Zajazd "TUR" w Niestumiu, Ciechanów ul. Okrężna 35   tel. 23/ 672 32 30, 500 097 174. 

 

Patron medialny: 

 
 
 
 
 
 
Sponsorzy: 
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