


24.04.2022r (niedziela)
Kryta Pływalnia MOSiR
Aleja Jana Pawła II 31

47-220 Kędzierzyn-Koźle

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

Termin i miejsce 
zawodów:

Organizator:

Zwody odbywają się pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

Partnerzy:



Zgłaszający proszeni są o
wcześniejsze przesłanie 

danych do faktury
na adres

boz@needforswim.pl
Tel.: 693288620

Biuro zawodów:

Faktury:

Sala Konferencyjna, 
I piętro od godziny 

07:00

Wojciech Szulc 
Kom. 793 252 566 

e-mail: 
wszulc@needforswim.pl

Kontakt z 
organizatorem:

Zasady 
finansowania:

Koszty uczestnictwa pokrywają kluby –
opłata startowa wynosi 

140 zł (w tym 15zł opłaty dla KTM) 
od każdego zawodnika, 

płatna na konto do dnia 20.04.2022 (środa), 
po tym terminie opłata wzrasta do 170 zł. 

Lista Startowa – GRATIS!

Need For Swim Sp. z o.o. 
Żory 44-240, ul. Sądowa 11 

Numer Konta: 05 1020 1390 0000 
6502 0634 3240 

Dane do przelewu:

*w tytule przelewu należy wpisad: GP Pucharu Polski –
II Edycja Koziołków Pływackich + Nazwa Klubu

W przypadku osób niezrzeszonych zamiast nazwy Klubu 
wpisad „niezrzeszony + Imię i Nazwisko ”.

mailto:boz@needforswim.pl
mailto:wszulc@needforswim.pl


Uczestnictwo:

Kategoria 
wiekowa:

0 A B C D E F G

Wiek: 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59

Kategoria 
wiekowa:

H I J K L M N O

Wiek: 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 94-…

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

1. Grupa Młodzieżowa „0”
0-96lat (w przedziale wiekowym 20-24 lata)

2. Kategoria „Masters” 
„A” 100-119, „B” 120-159, „C” 160 – 199, „D” 200 – 239, „E” 240 – 279, „F” 280 +

Nie dopuszcza się udziału zawodników z grupy młodzieżowej w sztafecie Masters

Sztafety klubowe:



Uczestnictwo:

 Prawo startu w zawodach mają zawodnicy posiadający licencje PZP status aktywny, zawodnicy Polskiego 
Związku Triathlonu posiadający licencje status aktywny, oraz osoby niezrzeszone bez przynależności 
klubowej (zgłoszenie jako Niezrzeszony plus miasto z którego pochodzi zawodnik). 
Dodatkowo organizator dopuszcza udział osób niepełnosprawnych, które nie posiadają licencji PZP i PZTri.

 Zawodnicy posiadający licencje PZP, oraz zawodnicy posiadający licencje TRI są zobowiązani  do 
okazania oryginału lub wydruku PDF licencji  w biurze zawodów podczas potwierdzenia startów.
Bez okazania powyższych dokumentów zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do startu i nie zostanie 
im zwrócona opłata startowa. 
 Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 20 lat (urodzeni w 2002 r. i 
starsi). 
W ramach wpisowego każdy zawodnik może uczestniczyd w trzech konkurencjach indywidualnie 
oraz w jednej sztafecie.
 Bieg osób niepełnosprawnych bez ograniczeo wiekowych.
 Zawodnicy i zawodniczki muszą złożyd pisemne oświadczenie, (do pobrania na stronie 
www.livetiming.pl), że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialnośd. 
 Zawodnicy reprezentujący kluby i sekcje posiadające licencje PZP,  mogą zgłaszad zawodników 
tylko w ramach zgłoszenia klubowego. 
 Na obiekcie obowiązują procedury PZP odnośnie zabezpieczenia podczas imprez pływackich. Nie 
stosowanie się do tych przepisów będzie skutkowało wykluczeniem zawodnika z zawodów.
 Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP
 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.



Program zawodów:

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

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

19. Sztafeta 4x50 m stylem dowolnym MIX

Dekoracje zawodników odbywad się będą na bieżąco, pomiędzy poszczególnymi 
konkurencjami

Po zakooczeniu zawodów dekoracja najlepszych drużyn i zawodników.



Zgłoszenia:

 Zgłoszenia klubowe poprzez 
platformę SEL w 

nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 18.04.2022 (Poniedziałek) 

do godziny 22.00 na 
adres e-mail: 

bialyswim@gmail.com
kom: 664725830

 Zgłoszenia klubowe w formie elektronicznej 
z programu Entry Editor – Splash. 

Wygenerowany plik Lenex należy przesład w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 

18.04.2022 (Poniedziałek) do godziny 22.00
na adres e-mail: 

bialyswim@gmail.com
kom: 664725830 

 Zgłoszenie w formacie EXCEL dla zawodników TRI, oraz dla osób niezrzeszonych 
zgodnie z załączonym wzorem  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2022

(Poniedziałek) do godziny 22.00 na adres e-mail: bialyswim@gmail.com
kom: 664725830

Zgłoszenie do pobrania na stronie www.livetiming.pl.

Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie nie będą przyjmowane !!!

Ze względu na ograniczoną ilośd miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia 
ilości zawodników.

Łącznie organizator może przyjąd 400 zawodników.

mailto:bialyswim@gmail.com
mailto:bialyswim@gmail.com
mailto:bialyswim@gmail.com


Lista startowa:

Wyniki:

Skreślenia 
zawodników:

Lista startowa zostanie 
umieszczona na stronie: 

www.livetiming.pl
w dniu 23.04.2022r. po godz. 

18.00

Wyniki będą 
publikowane na bieżąco 
w Internecie na stronie 

www.livetiming.pl

Skreślenia zawodników można dokonywad do dnia 
20.04.2022r. (środa) do godziny 10:00

Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych 
zawodników zmiany mogą byd dokonane wyłącznie na 

odprawie technicznej i dotyczyd:

 wycofania zawodnika z konkurencji 
 wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej 

samej konkurencji innego reprezentanta tego samego 
klubu

* Organizator nie dopuszcza możliwości zmiany 
konkurencji w dniu zawodów i dopisania innego 

zawodnika w miejsce wycofanego.

UWAGA!

Podzielając stanowisko PZP organizator wyklucza z 
możliwości startu pływaków z Rosji i Białorusi. 

Zawodnicy narodowości ukraioskiej wpłacają opłatę 
startową w wysokości 80zł.

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


Nagrody:

 Za zajęcie miejsc I-III we 
wszystkich kategoriach wiekowych 
w konkurencjach indywidualnych 

medale i dyplomy.

 Za zajęcie miejsce I-III w 
konkurencjach sztafetowych 

dyplomy i upominki. 

 Najlepsza zawodniczka / zawodnik 
w kategorii OPEN za sumę dwóch 

startów wg. Punktacji FINA 
MASTERS tabel wielobojowych 

otrzyma STATUETKĘ . W przypadku 
równej liczby punktów o kolejności 
decyduje najwartościowszy wynik.

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

DLA KAŻDEGO ZAWODNIKA UPOMINEK !



Nagrody klubowe:

 Klub pływacki MASTERS, 
który zajmie

I miejsce w klasyfikacji 
medalowej otrzyma PUCHAR, 
pozostałe dwa kluby pływackie 

zajmujące miejsce
II i III nagrodzone zostaną

dyplomami.

NAGRODA SPECJALNA OD 
ORGANIZATORA!

Klub pływacki MASTERS, który 
zajmie

I miejsce w klasyfikacji generalnej 
wg. punktacji FINA otrzyma 

NAGRODĘ PIENIĘŻNĄ 
w wysokości 1000 zł oraz

ZEGAREK GARMIN SWIM 2 
dla PREZESA KLUBU!



Przepisy 
techniczne:

Postanowienia 
koocowe:

Długośd pływalni 25 m, 6 torów, 
temp. 27C, 

Pomiar czasu – elektroniczny 

Transmisja Internetowa Video 
Live - Nowośd Studio Zawodów,

Wszystkie wyścigi w odbywad się 
będą sposobem na zakładkę,

Warunkiem otrzymania nagrody 
jest jej osobisty odbiór w czasie 

dekoracji  

w przypadku niezgłoszenia się 
zawodnika do dekoracji nagroda 

przepada

TOR 6 JEST TOREM 
JEDNOKIERUNKOWYM 

PRZEZNACZONYM NASKOKI 
STARTOWE DO WODY. SKOKI DO 
WODY W INNYCH MIEJSCACH SĄ 
NIEDOPUSZCZALNE POD GROŻBĄ 

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. 
Wokół niecki basenu mogą przebywad tylko zawodnicy startujący w 
danej konkurencji. 
 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 uczestników 
zawodów oraz trenerów postanowieo zawartych w niniejszym 
komunikacie oraz wyrażenie zgodę na nieodpłatne przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby organizatorów, wykorzystywanie zdjęd, 
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/

