
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Polska Liga Pływacka 

Kraków  4 – 5 kwietnia 2014 
  

  
1. TERMIN ZAWODÓW:  4 – 5 kwietnia 2014 

 BLOK I –  4 kwietnia 2014 – Zawody – 17
00

 

 BLOK II – 5 kwietnia 2014 – Zawody – 9
00

    

 BLOK III – 5 kwietnia 2014 – Zawody –16
00

   

  

2. MIEJSCE ZAWODÓW:  Zespół Krytych Pływalni AWF Kraków, 31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78 (wjazd od ul. 

Nowohuckiej)  

  

3. INORMACJE TECHNICZNE:   

 Pływalnia 25m; 8 torów, temperatura wody: 27°C   

 Pomiar czasu: elektroniczny  

  

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW:  

 Polski Związek Pływacki  

 Małopolski Okręgowy Związek  Pływacki  

 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie  

  

5. PATRONAT:  

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  

 

6. PATRONAT MEDIALNY: TVP Kraków 

 

7. KOMISJA SĘDZIOWSKI:  

 PZP/MOZP 

  

8. ZASADY FINANSOWANIA:   

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy  

 Koszty uczestnictwa ponoszą Okręgowe Związki Pływackie 

 Opłata startowa wynosi 1200 zł od  każdego zgłoszonego przez OZP zespołu 

 Wszystkie świadczenia płatne gotówką lub przedpłatą przelewem na podstawie rachunku pro forma 

  

9. ZASADY UCZESTNICTWA:  

 skład drużyny w liczbie do 24 zawodników (kobiet i mężczyzn). 

 każdy zawodnik może wystartowad maksymalnie dziewięd razy w ciągu całych zawodów (dotyczy łącznej 
ilości startów w konkurencjach indywidualnych i sztafetowych) 

 zawody zostaną przeprowadzane seriami na czas od najwolniejszej do najszybszej 

 rozstawienie w konkurencjach indywidualnych  nastąpi na podstawie rankingu europejskiego (wyniki                         
z ostatnich 15 miesięcy) 

 rozstawienie w konkurencjach sztafetowych wg czasów podanych w zgłoszeniu 

 z każdego okręgu do konkurencji indywidualnych może zostad zgłoszonych trzech zawodników lecz dla 
drużyny punktuje maksymalnie  dwóch zawodników.  

 z każdego okręgu do konkurencji sztafetowych mogą zostad zgłoszone dwa zespoły sztafetowy lecz punkty 
dla drużyny zdobywa jeden zespół.  

 reprezentację OZP stanowią zawodnicy 14 letni i starsi 

  



10. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

 Zgłoszeo dokonuje właściwy OZP 

 Zgłoszenia do konkurencji należy przesyład na adres: zawody@swimart.pl ,  tel. 501 689 458  

 Zgłoszenie  musi  zawierad:  imię  i  nazwisko  zawodnika,  pełną  datę  urodzenia  (DD/MM/RRRR  , numer 

licencji, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 15 miesiącach  

 Termin zgłoszeo upływa we czwartek 27 marca 2014 .   

 Zgłoszenia bez podanego nr licencji zawodników nie będą uwzględniane  

 Korekta zgłoszeo do I BLOKU zawodów możliwa jest w terminie do 3 kwietnia 2014 do godziny 21
00

 

 Korekta zgłoszeo do II i III BLOKU zawodów możliwa na odprawie technicznej. 

 

11. NAGRODY – według regulaminu Polskiej Ligii Pływackiej    

 puchary w klasyfikacji drużynowej (Kobiet, Mężczyzn i Łącznej) dla trzech najlepszych OZP 

  nagrody dla najlepszych sześciu zawodników i sześciu zawodniczek za sumę punktów zdobytych we 
wszystkich startach indywidualnych i sztafetowych  

 

12. PUNKTACJA: zgodnie z punktem 8 Regulaminu Polskiej Ligii Pływackiej  

 w konkurencjach indywidualnych do punktacji drużynowej zaliczane są punkty dwóch najlepszych 
zawodników / zawodniczek  z reprezentacji każdego okręgu 

 w konkurencji sztafetowej do punktacji okręgów zaliczane są punkty najlepszej sztafety z danej reprezentacji 
okręgu 

 w konkurencjach sztafetowych punkty liczone są podwójnie 

 punktacja drużynowa prowadzona jest oddzielnie dla kobiet, mężczyzn oraz łącznie. Sztafety mix punktują do 

klasyfikacji łącznej drużyny 

 Zawodnik za start w sztafecie uzyskuje ¼ punkty zdobytych przez zespół sztafetowy 

 

13. PROGRAM ZAWODÓW: 

Kobiety  Mężczyźni  

BLOK I – 4 kwietnia 2014 – Zawody – 17
00

 
 1 50m st. dowolnym 2 50m st. dowolnym 

3 200m st. zmiennym 4 200m st. zmiennym 

5 100m st. motylkowym 6 100m st. motylkowym 

7 200m st. grzbietowym 8 200m st. grzbietowym 

9 50m st. klasycznym 10 50m st. klasycznym 

11 400m st. dowolnym 12 400m st. dowolnym 

13 4x100m st. dowolnym 14 4x100m st. dowolnym 

BLOK II – 5 kwietnia 2013 – Zawody – 9
00

 
 

 
15 50m st. motylkowym 16 50m st. motylkowym 

17 200m st. klasycznym 18 200m st. klasycznym 

19 100m st. zmiennym 20 100m st. zmiennym 

21 100m st. dowolnym 22 100m st. dowolnym 

23 50m st. grzbietowym 24 50m st. grzbietowym 

25 800m st. dowolnym 26 800m st. dowolnym 

26 4x100m st. zmiennym 28 4x100m st. zmiennym 

BLOK III – 5 kwietnia 2014 – Zawody – 16
00

 
 29 4x50m st. dowolnym mix 

30 100m st. grzbietowym 31 100m st. grzbietowym 

32 200m st. dowolnym 33 200m st. dowolnym 

34 200m st. motylkowym 35 200m st. motylkowym 

36 100m st. klasycznym 37 100m st. klasycznym 

38 400m st. zmiennym 39 400m st. zmiennym 

40 4x50m st. zmiennym mix 

 

 

 

 

mailto:zawody@swimart.pl


14. POSTANOWIENIA KOOCOWE:   

 Konferencja techniczna odbędzie się w  dniu  4 kwietnia  o godzinie  15
30

  w sali konferencyjnej  pływalni AWF  

w Krakowie al. Jana Pawła II  78  

 Pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniona na 1.5 godziny przed rozpoczęciem każdego bloku startowego   

 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP  

 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje delegat PZP  

 Prosimy mied ze sobą monety dwuzłotowe (kaucja do szefek) 

  

15. BIURO  ZAWODÓW:  mieści  się  z  w  budynku  pływalni  i  jest  czynne  w  dniu  4 kwietnia 2014  od  godziny   

11
00

   do zakooczenia zawodów  oraz  w dniu 5 kwietnia2014 podczas trwania zawodów  

 

16. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE: 

HOTEL ADRES POKOJE OSOBODZIEO 

Hotel Junior Krakus Kraków, ul. Nowohucka Studio 2+3 osobowe 110zł 

Hotel LIPSK Kraków, os. Niepodległości 2-3-4 osobowe 120zł 

Hotel Felix Kraków, os. Złotej Jesieni Studio 1+3 osobowe 130zł 

Hostel Rest Kraków, ul. Sołtysowska 2-3-4-6 osobowe 110zł 
 

17. Zgłoszenia zakwaterowania oraz wyżywienia należy przesład bezpośrednio na adres:  

Małopolski Okręgowy Związek Pływacki  

30-067 Kraków, ul. Piastowska 26a  

tel./fax  12 617  29  22,  e-mail:  malopolskiozp@gmail.com  w  nieprzekraczalnym  terminie  do                               

czwartku  27 marca 2014.  

 Podane ceny zawierają koszt noclegu wraz z wyżywieniem (kolacja, śniadanie, obiad)  

 Zapotrzebowanie na zakwaterowanie oraz wyżywienie należy przesyład na załączonym formularzu 

 Zapotrzebowanie  na  zakwaterowanie  i  wyżywienie  musi  byd  podpisane  przez  Prezesa  OZP                           

 Oryginał zapotrzebowanie na zakwaterowanie i wyżywienie należy przesład pocztą na w/w adres  

 O miejscu zakwaterowania decyduje kolejnośd zgłoszeo  

 Przydziału hotelu dokonuje organizator  

 Wszystkie świadczenia płatne gotówką lub przedpłata przelewem na podstawie rachunku pro forma 

 Istnieje możliwośd zamówienia dodatkowych obiadów w dniach 4 – 5 kwietnia oraz kolacji w dniu                      

5 kwietnia. 


