
ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI 
SENIORÓW, MŁODZIEŻOWCÓW I JUNIORÓW 17-18 LAT 

W PŁYWANIU 2019

1. Termin i miejsce zawodów:
- 18-22 grudnia 2019r., Pływalnia „Rawszczyzna”, ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Św., 
- pomiar czasu: automatyczny,
- długość pływalni: 25m,
- liczba torów: 10,
- temperatura wody: 27oC.

2. Organizatorzy:
- Polski Związek Pływacki, 
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. 
- Klub Sportowy KSZO w Ostrowcu Św.

3. Kierownictwo zawodów:
- Komisja Techniczno-Odwoławcza,
- Naczelnik Zawodów – Grzegorz Bażant.

4. Komisja sędziowska:
Sędzia Główny I – Magdalena Seliga-Zielska,
Sędzia Główny II – Anna Świderska,
Starter – Jakub Krzywda.

5. Uczestnictwo:
5.1. Wg pkt. 6 Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu PZP.
5.2. W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14-letni i starsi którzy:

- zostali zgłoszeni w terminie,
- są zarejestrowani w Systemie Ewidencji i Licencji PZP zwanym dalej SEL i posiadają status 

AKTYWNY(do ostatniego dnia zawodów),
- spełniają wymogi niniejszego regulaminu.

6. Program zawodów:                                     

I dzień – 18 grudnia (środa)
ELIMINACJE

rozgrzewka  - godz. 7.30                                eliminacje – godz.  9.00

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
1. 50 m st. dowolnym 2. 50 m st. dowolnym
3. 400 m st. zmiennym 4. 400 m st. zmiennym
5. 100 m st. motylkowym 6. 100 m st. motylkowym

7. 800 m st. dowolnym - wolniejsze serie 8. 1500 m st. dowolnym - wolniejsze serie 

                                                           



I dzień – 18 grudnia (środa)
FINAŁY

rozgrzewka – godz. 15.15,  uroczyste otwarcie – godz. 16.45, finały – godz. 17.00

Finały A, B i C przedpołudniowych startów

7. 800 m st. dowolnym – najszybsza seria 8. 1500 m st. dowolnym – najszybsza seria

9. 4 x 50 m st. zmiennym 10. 4 x 50 m st. zmiennym

II dzień – 19 grudnia (czwartek)
ELIMINACJE

rozgrzewka  - godz. 7.30                                eliminacje – godz.  9.00

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
11. 4 x 50 m st. zmiennym MIX
12. 200 m st. dowolnym 13. 200 m st. dowolnym
14. 50 m st. grzbietowym 15. 50 m st. grzbietowym
16. 100 m st. klasycznym 17. 100 m st. klasycznym

II dzień – 19 grudnia (czwartek)
FINAŁY

rozgrzewka – godz. 15.15,  finały – godz. 17.00

Finały A, B i C przedpołudniowych startów
18. 4 x 100 m st. dowolnym 19. 4 x 100 m st. dowolnym

III dzień – 20 grudnia (piątek)
ELIMINACJE

rozgrzewka  - godz. 7.30                                eliminacje – godz.  9.00

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
20. 50 m st. motylkowym 21. 50 m st. motylkowym
22. 400 m st. dowolnym 23. 400 m st. dowolnym
24. 200 m st. grzbietowym 25. 200 m st. grzbietowym
26. 100 m st. zmiennym 27. 100 m st. zmiennym

III dzień – 20 grudnia (piątek)
FINAŁY

rozgrzewka – godz. 15.15,  finały – godz. 17.00
Finały A, B i C przedpołudniowych startów

28. 4 x 50 m st. dowolnym MIX

IV dzień – 21 grudnia (sobota)
ELIMINACJE

rozgrzewka  - godz. 7.30                                eliminacje – godz.  9.00

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
29. 100 m st. dowolnym 30. 100 m st. dowolnym
31. 200 m st. motylkowym 32. 200 m st. motylkowym
33. 200 m st. klasycznym 34. 200 m st. klasycznym

                                                      



IV dzień – 21 grudnia (sobota)
FINAŁY

rozgrzewka – godz. 15.15,  finały – godz. 17.00
Finały A, B i C przedpołudniowych startów

35. 4 x 200 m st. dowolnym 36. 4 x 200 m st. dowolnym

V dzień – 22 grudnia (niedziela)
ELIMINACJE

rozgrzewka  - godz. 7.30                                eliminacje – godz.  9.00

KOBIETY MĘŻCZYŹNI
37. 50 m st. klasycznym 38. 50 m st. klasycznym
39. 100 m st. grzbietowym 40. 100 m st. grzbietowym
41. 200 m st. zmiennym 42. 200 m st. zmiennym

43. 1500 m st. dowolnym - wolniejsze serie 44. 800 m st. dowolnym - wolniejsze serie

V dzień – 22 grudnia (niedziela)
FINAŁY

rozgrzewka – godz. 14.15,  finały – godz. 16.00

Finały A, B i C przedpołudniowych startów
43. 1500 m st. dowolnym – najszybsza seria 44. 800 m st. dowolnym - najszybsza seria
45. 4 x 100 m st. zmiennym 46. 4 x 100 m st. zmiennym

7. Przepisy techniczne:
7.1. Zawody przeprowadzane są systemem eliminacji oraz finałów A, B i C. W pierwszej kolejności
finały A, potem B i C we wszystkich konkurencjach, z tym że w finałach C startują tylko najlepsi
juniorzy 17-18 lat, którzy nie zakwalifikowali się do finału A, ani finału B danej konkurencji.
7.2. Konkurencje 800m i 1500m stylem dowolnym oraz sztafety rozgrywane są seriami na czas,  
a najsilniejsze serie tych konkurencji oraz wszystkie sztafety rozgrywane będą w bloku finałowym.
7.3.  Rozstawienia  zawodników  do  poszczególnych  serii  konkurencji  indywidualnych  dokona
Organizator  na  podstawie  najlepszych  czasów  uzyskanych  przez  zgłaszanych  zawodników
osiągniętych na pływalni 25 lub 50 metrowej  nie wcześniej  niż 15 miesięcy od pierwszego dnia
zawodów - na podstawie Rankingu Europejskiego. 
7.4. Rozstawienie sztafet będzie dokonane na podstawie wyników z ostatniej imprezy mistrzowskiej
– Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców – na pływalni o tej samej długości.
7.5. Zawodnicy 17 i starsi mają prawo startu w dowolnej ilości konkurencji, natomiast młodsi mają
prawo startu  tylko  w  pięciu  konkurencjach  indywidualnych  w całych  zawodach,  przy  czym nie
więcej niż w dwóch konkurencjach indywidualnych w jednym dniu i jednej sztafecie dziennie.
7.6.  Niewystartowanie  zgłoszonego  zawodnika  powoduje  nałożenie  opłaty  regulaminowej  
w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”.
7.7. Wycofanie z finału A, B lub C może być dokonane najpóźniej do 30 min. po zakończeniu danej
konkurencji  –  wycofanie  zawodnika  po  tym  czasie  powoduje  nałożenie  opłaty  regulaminowej
w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”.
7.8.  Sędzia główny może wykluczyć zawodnika z  dalszych startów w zawodach za niesportowe
zachowanie, w tym celowe przedłużanie ukończenia wyścigu.
7.9. Stosowana jest obowiązująca  punktacja FINA. 
7.10. Zgłoszenie składu sztafet musi być dokonane na specjalnym formularzu u osoby wyznaczonej
do prowadzenia obsługi informatycznej zawodów (L. Pustuła) w terminie do zakończenia rozgrzewki
poprzedzającej blok zawodów, w którym rozgrywana jest dana sztafeta.

                                                      



8. Zgłoszenia do zawodów:
8.1. Obsługa informatyczna: Leszek Pustuła - e-mail: l.pustula@vp.pl
8.2.  Zgłoszeń  zawodników  do  startu  w  zawodach  może  dokonać  macierzysty  klub,  szkoła
mistrzostwa sportowego lub PZP.
8.3. Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku
do PZP (składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne). 
8.4. Zgłoszenie  do  zawodów  jest  równoznaczne  z  potwierdzeniem  ważności  badań  lekarskich
zawodników na czas trwania zawodów. 
8.5. Zgłoszenia  do zawodów dokonywane są za  pośrednictwem systemu SEL PZP przez  osobę
uprawnioną – Administratora SEL. 
8.6. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny  24.00 w dniu 13 grudnia 2019r. Jest to
ostateczny  termin  zgłoszeń  zawodników.  W  zawodach  mogą  uczestniczyć  w  poszczególnych
konkurencjach jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń
na  konferencji  technicznej  i  w  trakcie  zawodów  -  dotyczy  również  zgłaszania  zawodnika  
w miejsce innego zawodnika tego samego klubu. 
8.7. Warunkiem przyjęcia  przez  system SEL zgłoszenia  zawodnika  jest  posiadanie  przez  niego
statusu AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może być spowodowany:
- brakiem wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok, 
-  brakiem  aktualnego  zaświadczenia  o  stanie  zdrowia  (skan  lub  zdjęcie  badań  musi  być
zamieszczone w SEL),
- brakiem ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan lub zdjęcie
oświadczenia musi być zamieszczone w SEL),
 - brakiem wniesienia składki członkowskiej przez klub macierzysty na rzecz OZP lub PZP. 
8.8. Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu lub zdjęcia
dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej. 
8.9. Od godziny 24.00 dnia 13 grudnia 2019r. (cztery dni przed terminem konferencji technicznej -
ostateczny termin zgłoszeń) do zakończenia konferencji technicznej przyjmowane będą wyłącznie
wykreślenia  zawodników  zgłoszonych  w  terminie,  lecz  wniesiona  opłata  startowa  nie  będzie
zwracana. 
8.10. Lista  zgłoszonych  zawodników  zostanie  opublikowana  w  Internecie  na  stronie  PZP  nie
później,  niż  48  godzin  przed  terminem  odprawy  technicznej  tj.  do  godziny  20.00  w  dniu  
15 grudnia2019r. 
8.11. Lista  startowa  zostanie  opublikowana  niezwłocznie  po  zakończeniu  odprawy technicznej  
w dniu 17 grudnia 2019r. 
8.12. Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście zgłoszonych zawodników i na liście startowej
jest dokonanie opłaty startowej zgodnie z pkt 10. niniejszego komunikatu.

9. Nagrody:
9.1.  W każdej  konkurencji  przyznaje  się  odrębnie  medale  oraz  dyplomy  za  kategorię  „open”,
kategorię młodzieżowca 19-23 lat oraz kategorię junior 17-18 lat.
9.2.  Młodzieżowcy oraz juniorzy 17-18 lat startujący zarówno indywidualnie, jak i w sztafetach
złożonych wyłącznie z tej  kategorii  wiekowej są dwukrotnie klasyfikowani:  w kategorii  „open”
i  w  swojej  kategorii  wiekowej.  Pozostali  zawodnicy  są  klasyfikowani  wyłącznie  w  kategorii
„open”.
9.3. Zawodnicy w kategorii młodzieżowców w klasyfikacjach indywidualnych są klasyfikowani na
podstawie wyników uzyskanych w finałach A, B i eliminacjach, przy czym o kolejności końcowej
decyduje wyższe miejsce w „wyższym” finale, a następnie miejsce w eliminacjach.
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9.4.  Zawodnicy  w  kategorii  juniorów  w  klasyfikacjach  indywidualnych  są  klasyfikowani  na
podstawie wyników uzyskanych w finałach A, B i C oraz eliminacjach, przy czym o kolejności
końcowej decyduje wyższe miejsce w „wyższym” finale, a następnie miejsce w eliminacjach.
9.5.  Podczas  zawodów  prowadzona  będzie  klasyfikacja  najlepszych  zawodników,  klasyfikacja
drużynowa i medalowa.
9.6.  O  dodatkowych  nagrodach  pozaregulaminowych  Organizator  powiadomi  na  odprawie
technicznej trenerów.

10. Zasady finansowania:
10.1. Koszty organizacji pokrywają Organizatorzy.
10.2. Koszty uczestnictwa ponoszą kluby.
10.3. Opłata startowa wynosi 15 zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego i sztafety.
10.4.  Opłata startowa musi zostać wniesiona przelewem na rachunek bankowy Polskiego Związku
Pływackiego do godziny 24.00 dnia 13 grudnia 2019r. - liczy się data wpływu środków na rachunek
bankowy.
Numer rachunku: 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132
Opis  przelewu  musi  zawierać  nazwę  imprezy  (ZMPS-OST),  nazwę  klubu  i  liczbę  opłaconych
startów.
10.5. Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej.
Do  godziny  24.00  w  dniu  13  grudnia  2019r.  kopia  przelewu  potwierdzająca  dokonanie  opłaty
startowej musi być dołączona do zgłoszenia zrobionego przez upoważnioną osobę w systemie SEL
PZP - Administratora. W przypadku dokonywania opłaty za więcej, niż jeden klub, kopia przelewu
musi zawierać nazwy poszczególnych klubów oraz liczbę opłaconych za każdy klub startów lub
należy w SEL dołączyć wszystkie kopie przelewów.
10.6. Organizator  nie  będzie  zwracał  opłaty  startowej  wynikającej  ze  zmian  dokonanych  
w zgłoszeniu po ostatecznym terminie zgłoszeń, tj. po godzinie 24.00 w dniu 13 grudnia 2019r. 
10.7. Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej
określonej w obowiązującym „Taryfikatorze opłat PZP” (opłata musi zostać uregulowana na rzecz
PZP).
10.8. Opłata  za  listę  startową  wynosi  15  zł,  a  opłata  za  komplet  wyników  30  zł  –  należy
zadeklarować  chęć  nabycia  na  zamówieniu  świadczeń  hotelowych  lub  w  biurze  zawodów  –
sekretariat Pływalni „Rawszczyzna”.

11. Biuro zawodów czynne będzie w sekretariacie Pływalni „Rawszczyzna”:
- w dniu 17 grudnia (wtorek) w godzinach od 13.00 do 20.00,
- w dniach zawodów podczas trwania poszczególnych bloków zawodów.

12. Treningi:
       Pływalnia  zostanie  udostępniona  do  treningów i  rozgrzewek  w dniu  17  grudnia  (wtorek)  
w godzinach od 16.00 do 20.00 oraz na 1,5 godziny przed rozpoczęciem każdego bloku zawodów.

13. Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się 17 grudnia (czwartek) o godzinie  20.00 w sali  konferencyjnej
Pływalni „Rawszczyzna”. 

14. Postanowienia końcowe:
14.1. W  sprawach  nieobjętych  regulaminem  i  komunikatem  organizacyjnym  decyduje  Komisja
Techniczno-Odwoławcza.
14.2. Uroczyste otwarcie Mistrzostw nastąpi 18 grudnia (piątek) o godz. 16.45.

                                                      



14.3. Uroczyste zamknięcie Mistrzostw nastąpi 22 grudnia (niedziela) bezpośrednio po zakończeniu
ostatniej konkurencji.
14.4.  Ewentualne  protesty  należy  składać  na  piśmie  Przewodniczącemu  Komisji  Techniczno-
Odwoławczej,  nie  później  niż  30  min.  od  zaistnienia  zdarzenia,  którego  dotyczy,  wpłacając
jednocześnie  wadium  w  wysokości  określonej  w  „Taryfikatorze  Opłat  PZP”.  W  przypadku
uwzględnienia protestu wadium zostanie zwrócone. W przypadku odrzucenia protestu, wadium jest
zaliczone na rzecz PZP. Protest bez wadium nie będzie rozpatrywany.
14.5. Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem.
14.6.  Telefony  kontaktowe  do  organizatorów:  605696967,  41  2674104,  41  2674101 (czynne  od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00).
14.7. Organizatorzy  nie  odpowiadają  za  przedmioty  pozostawione  na  pływalni  bez  właściwego
zabezpieczenia i przypominają klubom o ustawowym obowiązku ubezpieczenia zawodników.
14.8. Kluby sportowe i inne podmioty dokonujące zgłoszeń zawodników do niniejszych zawodów są
zobowiązane  do  posiadania  zgody  zawodników  na przetwarzanie danych osobowych w celach
związanych z organizacją zawodów oraz zgody na wykorzystanie wizerunku zawodników w  celach
informacyjnych, prasowych i promocyjnych.
14.9. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

                                                      


