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PODSTAWOWE 

INFORMACJE

I. GŁÓWNY ORGANIZATOR ZAWODÓW: 
Fundacja Otylii Jędrzejczak
 
II. WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Miejski Miasta Szczecin;
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i 
Rehabilitacji w Szczecinie;
- Centrum Mistrzostwa Sportowego w 
Szczecinie;
- Miejski Klub Pływacki w Szczecinie;
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
 
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Pływalnia FLOATING ARENA MOSRiR Szczecin, 
71-415 Szczecin, ul. Wąska 16
 
IV. DANE TECHNICZNE PŁYWALNI
Zawody zostaną rozegrane na pływalni 50 
metrowej, posiadającej 10 torów, 
temperatura wody wynosi 27,5 stopnia 
Celsjusza, pomiar czasu elektroniczny

V. CEL ZAWODÓW
- Popularyzacja sportu pływackiego wśród 
dzieci i młodzieży,
- Propagowanie pływania jako dyscypliny 
wpływającej na wszechstronny rozwój 
zdolności ruchowych dzieci i młodzieży. 
- Zapoznanie najmłodszych pływaków z 
atmosferą dużych zawodów pływackich
- Poznanie jedynej polskiej Mistrzyni 
Olimpijskiej w pływaniu – Otylii Jędrzejczak
 
VI. UCZESTNICTWO W ZAWODACH
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy 
zgłoszeni przez kluby zrzeszone w PZP. 
Zawody będą rozgrywane w sześciu 
kategoriach wiekowych: 2010 i młodsi, 2009, 
2008, 2007, 2006, 2005. Każdy uczestnik 
może startować w zawodach w dowolnej 
ilości konkurencji indywidualnych oraz w 
wyścigach sztafetowych.
 



ZAWODY
VII. NAGRODY
- Medale okolicznościowe za miejsca I-III 
w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 
w konkurencjach indywidualnych;
- Medale  okolicznościowe za miejsca I-III 
w wyścigach sztafetowych w kategoriach 
wiekowych zamieszczonych w programie 
zawodów;
- Puchar dla najlepszej zawodniczki 
i zawodnika zawodów wg punktacji 
wielobojowej za 3 najlepsze wyniki (oddzielnie 
dla każdej kategorii wiekowej) w przypadku 
identycznej ilości pkt. decyduje najlepszy 
wynik;
- Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych 
zawodników zawodów w każdej kategorii 
wiekowej w punktacji wielobojowej za 3 
najlepsze wyniki;
- Puchar Otylii Jędrzejczak na zwycięstwo w 
konkurencji 200 m stylem motylkowym – 
głównym wyścigu tych zawodów
- Nagrody specjalne w wyścigach 
premiowanych (aż 100 wyścigów 
premiowanych);
 
 

Każdy uczestnik otrzyma od organizatora 
„pakiet startowy”, który będzie odebrany 
przez trenera/opiekuna grupy podczas 
rejestracji w biurze zawodów;
 
Podczas trwania zawodów odbędzie się 
losowanie nagród specjalnych – 
uczestnictwa w obozach OTYLIA SWIM 
CAMP 2019 - spośród wszystkich 
uczestników zawodów – warunkiem 
otrzymania nagrody jest osobisty jej odbiór 
w momencie wylosowania;
 
Organizator zastrzega sobie prawo do 
przyznania dodatkowych nagród;



ZGŁOSZENIE DO 

ZAWODÓW

VIII. Zgłoszenia do zawodów należy przesłać w formie elektronicznej w 
formacie .lxf (Splash Entry Editor) na adres michal.derewecki@poczta.fm, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2018 roku. Zaproszenie jest 
dostępne na stronie internetowej www.megatiming.pl . Na tej samej stronie 
będzie opublikowana lista zgłoszonych zawodników, lista startowa, wyniki live 
oraz będą zamieszczane także ważne informacje organizacyjne.
Proszę oczekiwać potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.



PROGRAM ZAWODÓW

1. 50 m stylem motylkowym dziewcząt   2010 – 2005
2. 50 m stylem grzbietowym chłopców   2010 – 2005
3. 50 m stylem klasycznym dziewcząt       2010 – 2005
4. 50 m stylem dowolnym chłopców       2010 – 2005
5. 200 m stylem motylkowym chłopców      2006 – 2005*
6. 200 m stylem grzbietowym dziewcząt  2008 – 2005
7. 200 m stylem klasycznym chłopców   2008 – 2005
8. 200 m stylem dowolnym dziewcząt   2008 – 2005
9. 200 m stylem zmiennym chłopców       2007 – 2005
10.  4 x 50 m stylem zmiennym mix          open (2 dziewczynki, 2 chłopców)

08.12.2018 – DZIEŃ PIERWSZY

8:00 - ROZGRZEWKA
9:00 - ROZPOCZĘCIE KONKURENCJI PIERWSZEGO BLOKU ZAWODÓW

60 MIN PRZERWA TECHNICZNA(PŁYWALNIA DOSTĘPNA W CELACH 
ROZGRZEWKOWYCH)
OFICJALNE OTWARCIE ZAWODÓW (OK. 15-20 MIN)

11. 50 m stylem motylkowym chłopców      2010 – 2005
12. 50 m stylem grzbietowym dziewcząt     2010 – 2005
13. 50 m stylem klasycznym chłopców   2010 – 2005
14. 50 m stylem dowolnym dziewcząt   2010 – 2005
15. 200 m stylem motylkowym dziewcząt 2006 – 2005*
16. 200 m stylem grzbietowym chłopców 2008 – 2005
17. 200 m stylem klasycznym dziewcząt      2008 – 2005
18. 200 m stylem dowolnym chłopców  2008 – 2005
19. 200 m stylem zmiennym dziewcząt    2007 - 2005 
 
*) – wyścig o specjalny Puchar Otylii Jędrzejczak

IX.



PROGRAM ZAWODÓW

20. 100 m stylem dowolnym dziewcząt   2010 – 2005 
21. 100 m stylem dowolnym chłopców   2010 – 2005
22. 100 m stylem klasycznym dziewcząt      2010 – 2005
23. 100 m stylem klasycznym chłopców      2010 – 2005 
24. 100 m stylem grzbietowym dziewcząt  2010 – 2005 
25. 100 m stylem grzbietowym chłopców  2010 – 2005 
26. 100 m stylem motylkowym dziewcząt  2008 – 2005 
27. 100 m stylem motylkowym chłopców  2008 – 2005 
28. 400 m stylem dowolnym dziewcząt  2007 – 2005 (max. 3 wyścigi)
29. 400 m stylem dowolnym chłopców  2007 – 2005 (max. 3 wyścigi)
30. 4 x 50 m stylem dowolnym mix           open(2 dziewczynki, 2 chłopców)

09.12.2018 – DZIEŃ DRUGI

8:45 - ROZGRZEWKA
9:45 - ROZPOCZĘCIE KONKURENCJI PIERWSZEGO BLOKU ZAWODÓW

IX.



DODATKOWE 

INFORMACJE

koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy, 
koszty uczestnictwa pokrywają kluby biorące udział w zawodach, 
opłata startowa - 10 zł od każdego ZGŁOSZONEGO startu +30 zł opłata klubowa;
wszystkie świadczenia płatne gotówką przed zawodami w Biurze Zawodów bądź w 
hotelach na podstawie skierowania z biura zawodów;

X. ZASADY FINANSOWANIA

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podstawą dopuszczenia do startu są aktualne badania lekarskie i aktualna licencja PZP ;
W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP;
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Naczelnik Zawodów;
Naczelnikiem Zawodów jest Pan Jarosław Błażek  (tel. 785-331-511);
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi;
Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
Oferta hotelowa oraz cateringowa dostępna jest w oddzielnym pliku.
Biuro zawodów będzie czynne w piątek 7 grudnia od godziny 15:00 do 21:00 i 
zlokalizowane będzie na pływalni. W sobotę oraz niedzielę biuro zawodów będzie czynne 
przez cały okres trwania zawodów.
Dnia 7 grudnia pływalnia zostanie udostępniona do treningu w godzinach 18:00 – 20:00 
W zawodach może wystartować max 800 zawodników – decyduje kolejność zgłoszeń!



DODATKOWE 

INFORMACJE

W wyścigach na 400 m stylem dowolnym wystartuje 30 najszybszych zgłoszonych 
zawodników wśród dziewcząt i chłopców (ranking z ostatnich 12 m-cy na pływalni 25m);
Puchar Otylii Jędrzejczak zdobywa najlepsza zawodniczka i zawodnik na dystansie 200 m 
stylem motylkowym (bez podziału na kategorie wiekowe, jednak w ramach kategorii 
wiekowych przewidzianych dla konkurencji w programie zawodów). W kategoriach wiekowych 
podanych w programie zawodów odbędą się dekoracje medalowe jak w pozostałych 
konkurencjach;
W najmłodszej kategorii wiekowej będą klasyfikowani także zawodnicy młodsi;
Wyrażamy zgodę na start PK zawodników starszych;
Bezpłatne wycofanie zawodnika może nastąpić na 48 h przed startem pierwszego bloku 
zawodów, tj. najpóźniej do 6 grudnia 2018 do godziny 9:00! Za wycofania po podanym 
terminie pobieramy opłatę startową zgodną ze zgłoszeniem;
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach 
fotograficznych oraz filmowych z zawodów w celach promocyjnych Fundacji Otylii Jędrzejczak 
oraz podmiotów współpracujących;
Podczas zawodów zostanie przeprowadzenia loteria z nagrodami - każdy los wygrywa a 
całość dochodu z loterii zostanie przeznaczona na działalność Fundacji Otylii;
Dla uczestników zawodów, w sobotę, na hali sportowej znajdującej się w obiekcie, w 
godzinach 20:00 – 22:00 zostanie zorganizowana dyskoteka z atrakcjami;
Podczas zawodów dostępne będą koszulki i gadżety okolicznościowe;

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANOWANY ZE 
ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I 
TURYSTYKI


