
28.11.2021
B Ą D Ź T A M  R A Z E M  Z  N A M I  

MA S T E R S



AMBASADORZY

Organizator: 

Need For Swim Sp. z o.o.
Żory 44-240, ul. Sądowa 11
www.needforswim.pl
E-mail: biuro@needforswim.pl
Tel: 796 134 679 / 793 252 566

Cel zawodów:
-Popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania 
rekreacji sportowej
- Spędzania czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu 
życia
- Promocja sprawności fizycznej, przyjaźni, porozumienia oraz 
współzawodnictwa poprzez zawody pływackie;
- Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu jako formy 
walki ze stresem
- Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackich

Dominika
Kossakowska

Patryk
Rożenek

mailto:biuro@needforswim.pl


Organizatorzy
Zawodów:

Sponsor Główny:

GMINA KLESZCZÓW

Partnerzy zawodów:



Termin i miejsce zawodów:

ul. Sportowa 8 
97 – 410 KLESZCZÓW

28.11.2021r. (Niedziela)

Faktury:

Zgłaszający proszeni są o
wcześniejsze przesłanie 

danych do faktury
do Pani Natalii Puła

npula@needforswim.pl

693288620

 Dane do przelewu: 

Need For Swim Sp. z o.o.
Żory 44-240

ul. Sądowa 11

Numer Konta: 
05 1020 1390 0000 6502 

0634 3240

W tytule przelewu należy 
wpisać: „Zawody Pływackie. 

Imię i Nazwisko lub Klub 
Sportowy.”

Biuro zawodów:

Sala Klubowa na lewo 
od głównej kasy pływalni

(będą wywieszone stosowne 
oznaczenia)

mailto:npula@needforswim.pl


W kategoriach za trzy pierwsze miejsca w każdej 
konkurencji zawodnicy otrzymują medale oraz 
upominki od partnerów zawodów.

Klub pływacki MASTERS, który zajmie I miejsce w generalnej klasyfikacji medalowej otrzyma 
NAGRODĘ SPECJALNĄ w postaci NAGRODY PIENIĘŻNEJ 1000 zł oraz Puchar ,  pozostałe dwa 
kluby pływackie zajmujące miejsce II i III nagrodzone zostaną PUCHARAMI.

Najlepsza zawodniczka / zawodnik w kategorii OPEN za 
sumę dwóch startów wg. tabel wielobojowych otrzyma 
nagrodę finansową i rzeczową: 

I miejsce BLUZA NEED FOR SWIM&CLAP + 500 zł 
II miejsce BLUZA NEED FOR SWIM&CLAP + 300 zł
III miejsce BLUZA NEED FOR SWIM&CLAP + 200 zł.

W przypadku równej liczby punktów o kolejności 
decyduje najwartościowszy wynik.

DLA KAŻDEGO ZAWODNIKA ISOTONIC I BATON !

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości nagród w miarę pozyskania sponsorów.

NAGRODY



 Zgłoszenia:Zgłoszenia imienne z podaniem dokładnej daty 
urodzenia, klubu, konkurencji, czasem, do których został 
zgłoszony wraz z najlepszymi wynikami (można wpisać 
„NT” - start w pierwszych seriach), bez kart startowych, 
należy przesłać używając Edytora Zgłoszeń do pobrania 
ze strony: www.livetiming.pl. 

 Zasady finansowania:

Koszty uczestnictwa 
pokrywają kluby –

opłata startowa wynosi 
120 zł od zawodnika, 

płatna na konto do dnia 
25.11.2021, 

po tym terminie opłata 
wzrasta do 140 zł. 

Lista Startowa – GRATIS!

Obowiązuje zgłoszenie z programu 
Entry Edytor – Splash na adres: 

bialyswim@gmail.com

Rafał Bałys kom. 664725830

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia
ilości zawodników. Łącznie organizator może przyjąć 400 zawodników .

U osób nie należących do żadnego klubu 
obowiązuje zgłoszenie mailowe na adres:

bialyswim@gmail.com

http://www.livetiming.pl/
mailto:bialyswim@gmail.com
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UWAGA : Terminy zgłoszeń do dnia 24.11.2021 (środa) do godziny 22:00
Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie nie będą przyjmowane !!!

Skreślenia zawodników można dokonywać do dnia 25.11.2021r.
do godziny 10:00

Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych 
zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie 

na odprawie technicznej i dotyczyć:

wycofania zawodnika z konkurencji

wpisania na miejsce wycofanego 
zawodnika w tej samej konkurencji innego 

reprezentanta tego samego klubu

Lista startowa zostanie umieszczona na stronie: 
www.livetiming.pl

w dniu 26.11.2021 po godz. 18:00

Wyniki będą publikowane na bieżąco w Internecie na stronie www.livetiming.pl

http://www.livetiming.pl/
http://www.livetiming.pl/


Uczestnictwo:

W zawodach mają prawo startu zawodnicy z podziałem 
na kategorie wiekowe:

Kategorie I J K L M N O --

Wiek 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 --

Kategorie A B C D E F G H

Wiek 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 



Zawodnik ma prawo startu w czterech konkurencjach indywidualnych.

Posiadający aktualne badania lekarskie, w przypadku braku badań muszą posiadać zgodę 
na start w zawodach, (oświadczenie  do pobrania na stronie www.livetiming.pl

oraz www.needforswim.pl ) 

Zgłoszenie do zawodów przez Klub.

Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. Serie ustalone wg zgłoszonych aktualnych 
czasów. Brak wyniku na karcie zgłoszenia (NT) powoduje umieszczenie zawodnika w 

najsłabszych seriach. Zawodnicy i zawodniczki startują w kategoriach wiekowych 
wynikających z niniejszego regulaminu.

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP

Zawodnicy podpisują oświadczenia, że są zdrowi i startują na własną 
odpowiedzialność. W przypadku nieszczęśliwego wypadku nie będą rościć 

pretensji do organizatora zawodów.

http://www.needforswim.pl/


 Program zawodów:

Kobiety Mężczyźni

Rozgrzewka Kobiet 8:00 - 8:25 / Mężczyzn godzina 8:25 - 8:50 

Otwarcie I Bloku zawodów 8:50, rozpoczęcie zawodów: 9:00

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

3 100 m st. klasycznym 4 100 m st. klasycznym

5 100 m st. grzbietowym 6 100 m st. grzbietowym

7 50 m st. motylkowym 8 50 m st. motylkowym

9 100 m st. zmiennym 10 100 m st. zmiennym

11 100 m st. dowolnym 12 100 m st. dowolnym

13 50 m st. klasycznym 14 50 m st. klasycznym

15 100 m st. motylkowym 16 100 m st. motylkowym 

17 50 m st. grzbietowym 18 50 m st. grzbietowym

Dekoracje zawodników odbywać się będą na bieżąco, pomiędzy poszczególnymi konkurencjami

Po zakończeniu zawodów dekoracja najlepszych drużyn i zawodników



Przepisy techniczne :

Długość pływalni 25 m, 5 torów, temp. 270C, 

Pomiar czasu – elektroniczny

Transmisja Internetowa Video Live , 

Studio Zawodów 

Wszystkie wyścigi w kategorii (IV – VIII również w stylu 
grzbietowym) odbywać się będą sposobem na zakładkę, 

Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór w 
czasie dekoracji – w przypadku niezgłoszenia się zawodnika do 

dekoracji nagroda przepada



Postanowienia końcowe:

•Tor 1 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych 
miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.
•Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
•W sprawach spornych decyzje podejmuje Sędzia Główny Zawodów.
•Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
•Za dyscyplinę zawodników podczas trwania zawodów odpowiedzialni są trenerzy/kierownicy ekip.
•Wokół niecki basenu mogą przebywać tylko zawodnicy startujący w danej konkurencji oraz trenerzy.
•Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw wypadków.
•Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki.
•Dekoracje zwycięzców będą się odbywały podczas trwania zawodów.
•Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
•Wyniki live będą dostępne na stronie: www.livetiming.pl
•Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez rodziców , uczestników zawodów oraz trenerów 
postanowień zawartych w niniejszym komunikacie oraz wyrażenie zgodę na nieodpłatne przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby organizatorów, wykorzystywanie zdjęć, filmów na potrzeby zawodów, w 
tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na stronie internetowej 
www.livetiming.pl, a także portalach społecznościowych i w prasie - Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L
NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”

http://www.livetiming.pl/

