
ZASADY GENERALNE
DO REGULAMINÓW ZAWODÓW PŁYWACKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI 
(opracowano na podstawie zbioru regulaminów imprez pływackich

Polskiego Związku Pływackiego z dnia 12.01.2016)
1. Termin i miejsce zawodów.
Zgodnie  z  kalendarzem  imprez  Polskiego  Związku  Pływackiego  (PZP)  oraz  Podkarpackiego
Okręgowego Związku Pływackiego (POZP) na dany rok. Zarówno Polski Związek Pływacki
jak i Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca
zawodów, w drodze zmiany kalendarza imprez, bez podania przyczyny.

2. Organizator.
2.1.  Głównym  organizatorem  zawodów  jest  Podkarpacki  Okręgowy  Związek  Pływacki,  który
przygotowanie i przeprowadzenie imprezy może zlecać:
 członkom zwyczajnym Związku,
 jednostkom samorządu terytorialnego oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym,
 innym  jednostkom  organizacyjnym  posiadającym  doświadczenie  w  organizacji  zawodów

sportowych.

3. Kierownictwo zawodów.
3.1.  Kierownictwo  sportowe  zawodów  sprawuje   POZP  w  osobie  powołanego  Naczelnika
zawodów.

4. Komisja Sędziowska.
Wg zasad generalnych regulaminów zawodów pływackich organizowanych przez PZP.

5. Uczestnictwo.
5.1. W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym wymogom:

 są  zrzeszeni  w  klubie  sportowym,  który jest  członkiem zwyczajnym PZP i  posiada  licencję
klubową PZP;
 posiadają aktualną licencję zawodnika PZP;
 posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do uprawiania pływania;
 spełniają wymogi regulaminów określonych zawodów.

5.2. Sędzia główny może wykluczyć zawodnika, z dalszych startów w zawodach, za niesportowe
zachowanie, w tym celowe przedłużanie ukończenia wyścigu.
5.3.  Kierownik  ekipy  klubowej  na  zawodach  musi  posiadać  oraz  udostępnić  na  żądanie
organizatora,  ważne  licencje  i  zaświadczenia  o  stanie  zdrowia  zawodników  dopuszczające  do
uprawiania pływania.
5.4. Za bezpieczeństwo  i  ubezpieczenie zawodników  podczas zawodów  odpowiedzialność 
ponoszą opiekunowie i zgłaszający do udziału w zawodach. 

6. Zgłoszenia do zawodów.
6.1.  Zgłoszenia  zawodnika  do  startu  w  zawodach  może  dokonać  macierzysty  klub,  szkoła
mistrzostwa sportowego lub PZP.
6.2. Zgłaszający zawodnika klub, musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w stosunku do
POZP (składka członkowska, opłaty regulaminowe).
6.3.  Zgłoszenie  do  zawodów  jest  równoznaczne  z  potwierdzeniem  ważności  badań  lekarskich
zawodników.
6.4. Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w wersji elektronicznej.
6.5. Zgłoszenie do zawodów w wersji elektronicznej musi składać się z pliku lxf uzupełnionego
Edytorem Zgłoszeń posiadającego alfabetyczną listę  zgłaszanych zawodników z podaniem roku
urodzenia, numeru licencji zawodnika, nazwy klubu (lub nazwy szkoły sportowej) oraz wykazu



konkurencji, do których zawodnik zostaje zgłoszony wraz z czasem zgłoszenia określonym zgodnie
z punktami 6.6 lub 6.7.
6.6.  W zgłoszeniu  na  zawody,  organizowane  na  pływalni  50  metrowej,  należy  podawać  czasy
uzyskane na tej samej długości pływalni, nie wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym
imprezę. 
6.7.  W zgłoszeniu  na  zawody,  organizowane  na  pływalni  25  metrowej,  należy  podawać  czasy
uzyskane  na  pływalni  25  lub  50  metrowej,  nie  wcześniej  niż  w  roku  kalendarzowym
poprzedzającym imprezę. 
6.8. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie podanym w komunikacie organizacyjnym zawodów.
W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych konkurencjach, jedynie zawodnicy zgłoszeni
w terminie.  Nie  dopuszcza  się  dodatkowych  zgłoszeń  na  konferencji  technicznej  i  w  trakcie
zawodów, o ile regulamin danych zawodów nie stanowi inaczej. 
6.9. Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników, skreślenia mogą być dokonane
tylko  w  terminie  do  24 godzin  przed  wyznaczoną  godziną  rozpoczęcia  zawodów.  Istnieje
konieczność  posiadania  pisemnego  potwierdzenia  przyjęcia  takiego  wykreślenia,  (e-mail
z potwierdzeniem przyjęcia  wniosku wystawionego przez  osobę wyznaczoną przez organizatora
zawodów do obsługi komputerowej).
 
7. Odprawa techniczna.
7.1. Organizator zawodów może zorganizować odprawę techniczną.
7.2. Komunikaty organizatora, podane podczas odprawy technicznej są wiążące i obowiązujące dla
wszystkich uczestników zawodów.

8. Opłaty startowe i regulaminowe.
9.1. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się klubu do wniesienia opłat
związanych z udziałem w zawodach w wysokości określonej w komunikacie zawodów.
8.2. Opłata musi być uiszczona przed rozpoczęciem zawodów. 
8.3.  Nieuiszczenie  opłaty  startowej  spowoduje  skreślenie  zawodników  danego  klubu  z  list
startowych.

9. Program zawodów.
9.1. Zgodnie z regulaminem danych zawodów.

10. Przepisy techniczne.
10.1.  Rozstawienia  zawodników  do  poszczególnych  serii  dokona  Organizator  na  podstawie
zadeklarowanych czasów zgłoszeń po dokonaniu ich weryfikacji w Rankingu Europejskim chyba,
że regulamin zawodów stanowi inaczej.
10.2. Zawody rozgrywa się systemem serii na czas. 

11. Rekordy Polski.
Według zasad generalnych regulaminów zawodów pływackich organizowanych przez PZP.

12. Publikacja wyników w Rankingu Europejskim.
Według zasad generalnych regulaminów zawodów pływackich organizowanych przez PZP.

13. Nagrody.
13.1. Nagrody przyznaje się zgodnie z regulaminem danych zawodów.
13.3. Medale oraz dyplomy muszą byś odbierane osobiście.
13.3. Na zawodach mogą być przyznawane nagrody rzeczowe i finansowe. Nagrody muszą być
odbierane  osobiście.  Jeśli  osoba  nagrodzona   bez  usprawiedliwienia nie  zgłosi  się  po  odbiór
nagrody,  podczas  ceremonii  dekoracji  i  nagradzania,  nagrodę  odbiera  następna  osoba
w klasyfikacji.



14. Zasady finansowania.
14.1.  Podział  kosztów  organizacyjnych  określa  umowa  pomiędzy  POZP  a  bezpośrednim
organizatorem.
14.2. Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają zgłaszające kluby.

15. Postanowienia końcowe.
15.1. Na wszystkich zawodach w pływaniu objętych regulaminem obowiązują przepisy FINA/PZP.
15.2.  W  sprawach  nie  objętych  regulaminem  oraz  komunikatem  organizacyjnym  decyduje
Naczelnik / Organizator.
15.3. Ewentualne protesty należy składać na piśmie sędziemu głównemu zawodów, nie później niż
30 min. od zaistnienia zdarzenia, którego dotyczy, wpłacając jednocześnie wadium w wysokości
określonej przez POZP 200 zł. Protest rozpatruje Naczelnik / Organizator zawodów. W przypadku
uwzględnienia protestu wadium zostanie zwrócone. W przypadku odrzucenia protestu, wadium jest
zaliczone na rzecz POZP. Protest bez wadium nie będzie rozpatrywany.
15.4.  Nie  dopuszcza  się  dodatkowych  startów poza  konkursem,  o  ile  regulamin  zawodów nie
stanowi inaczej.

WYTYCZNE I WYMOGI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZ PŁYWACKICH

Wg zasad generalnych PZP


