
 

                                                      

 

 

 

 

  

 

 

                     

                    

 

 

 

 

KOMUNIKAT XIII PŁYWACKIE MISTRZOSTWA SKAWINY 

ОГОЛОШЕННЯ XIII ЧЕМПІОНАТ З ПЛАВАННЯ 
1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
Niedziela, 24 kwietnia 2022 roku. 
Basen Camena, 32-050 Skawina ul. Żwirki i Wigury 11. 
 
1. ДАТА ТА МІСЦЕ ЗМАГАНЬ 
Неділя, 24 квітня 2022 року. 

Басейн Камена, 32-050 Скавіна вул. Жвіркі і Віґури 11  
 

 
2. INFORMACJE TECHNICZNE 
Basen kryty 25m, 6 torów. Temperatura wody 270C. Pomiar czasu elektroniczny  
Mały basen 12,5 m, trzy tory. Temperatura wody 310C. Pomiar czasu ręczny.  
 
2. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
Закритий басейн 25 м, 6 доріжок. Температура води 270C. Електронне вимірювання часу. 
Малий басейн 12,5 м, три доріжки. Температура води 310С. Ручне вимірювання часу. 
 
3. ORGANIZATOR 
Klub Sportowy OPTIMA Skawina 
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (współorganizator) 
 
3. ОРГАНІЗАТОР 
Спортивний клуб ОПТІМА Скавіна 
Культурно-спортивний центр у Скавіні (співорганізатор) 
 
 
4. HONOROWY PATRONAT 
Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk 
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko 



 
4. ПОЧЕСНИЙ МЕЦЕНАТ 
Віце-маршалек Сенату РП Марек Пенк 

Бурмістш Міста та Ґміни Скавіна Норберт Жепіско 

 
 
5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW 
Naczelnik zawodów: Piotr Przywara e-mail optimaskawina@gmail.com  
Zgłoszenia: Artur Żak e-mail zawody@swimart.pl 

 
5. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 
Керівник змагань: Пьотр Пшивара e-mail optimaskawina@gmail.com 
Заявки: Артур Жак, e-mail zawody@swimart.pl 

 
 
6. CELE ZAWODÓW 
Rozpowszechnianie i rozwijanie zainteresowań i umiejętności pływackich wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 
Wdrażanie do rywalizacji sportowej, poprzez udział w zawodach pływackich. 
Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych człowieka. 
Przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia i rozwijania talentów pływackich wśród dzieci i młodzieży. 
Promowanie Miasta i Gminy Skawina, Powiatu Krakowskiego, Województwa Małopolskiego.  
 
 
6. ЦІЛІ ЗМАГАНЬ 
Розповсюдження та розвиток інтересів та навичок плавання серед дітей, підлітків та дорослих. Впровадження до 
спортивної конкуренції шляхом участі в змаганнях з плавання.  
Популяризація плавання як дисципліни, що впливає на всебічний розвиток моторики людини. Огляд навичок 
плавання з метою виявлення та розвитку плавальних талантів у дітей та підлітків. 

Популяризація Міста та Ґміни Скавіна, Краківського Повяту, Малопольського Воєвудства. 

 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina. 
 

Проект співфінансується з бюджету  Ґміни Скавіна. 

 
 

 
7. ZASADY UCZESTNICTWA I PROGRAM ZAWODÓW: 
7. ПРАВИЛА УЧАСТІ ТА ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ: 

BLOK I 
БЛОК І 

Uczestnikami mogą być wyłącznie zawodnicy zrzeszeni w szkółkach i klubach pływackich oraz zawodnicy niezrzeszeni  
nieposiadający licencji PZP.  Każdy uczestnik zawodów może startować w dwóch konkurencjach indywidualnie w swojej 
kategorii wiekowej.  Limit zgłoszeń to 100 osób. Dopuszcza się start z przyborem (makaron, deska). 
 
Учасниками можуть бути лише гравці, пов’язані зі школами плавання та клубами плавання, а також непов’язані 
гравці без ліцензії PZP. Кожен учасник змагань може взяти участь у двох змаганнях індивідуально у своїй віковій 
категорії. Максимальна кількість заявок – 100 осіб. Дозволяється стар із інвентарем (аквапалка, дошка). 
 
Rozgrzewka dziewcząt i chłopców  8:15-8:45 
Uroczyste otwarcie zawodów 8:45 
Rozpoczęcie I bloku zawodów 9:00 wg poniższego harmonogramu. 
Dekoracje zawodników, którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca I-III, odbędą się bezpośrednio po zakończeniu I bloku 
zawodów. Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal. 
 
 
Розминка для дівчат та хлопців 8:15-8:45 
Офіційне відкриття змагань 8:45 
Початок 1 блоку змагань о 9:00  згідно з розкладом, який знаходиться нижче. 
Нагородження учасників, які посіли І-ІІІ місця у своїх категоріях, відбудеться одразу після закінчення 1-го блоку 
змагань. Кожен учасник отримує пам’ятну медаль. 
 

 

KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE (rocznik) 
12,5m st. Dowolnym K/M 2017 i młodsi 2016 2015 
12,5m st. Grzbietowym K/M 2017 i młodsi 2016 2015 

 

mailto:optimaskawina@gmail.com
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КОНКУРЕНЦІЯ Ж/Ч ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ (рік) 
12,5m Плавання вільним 
стилем 

Ж/Ч 2017 i молодші 2016 2015 

12,5m  Кроль на спині Ж/Ч 2017 i молодші 2016 2015 

 
 

BLOK II 
БЛОК II 

 
Uczestnikami mogą być wyłącznie zawodnicy zrzeszeni w szkółkach i klubach pływackich oraz zawodnicy niezrzeszeni  
nieposiadający licencji PZP. Każdy uczestnik zawodów może startować wyłącznie w dwóch konkurencjach indywidualnie w 
swojej kategorii wiekowej oraz w sztafecie.  Limit zgłoszeń to 250 osób. Wśród najmłodszych uczestników dopuszcza się 
start z przyborem z wody (makaron, deska). 
 
Учасниками можуть бути лише гравці, пов’язані зі школами плавання та клубами плавання, а також непов’язані 
гравці без ліцензії PZP. Кожен учасник змагань може брати участь лише у двох змаганнях у своїй віковій категорії та 
в естафеті. Ліміт заявок – 250 осіб. Серед наймолодших учасників дозволяється старт із води, а також із інвентарем 
(аквапалка, дошка).  

 
Rozgrzewka dla konkurencji 25 metrów: dziewczęta  11.00-11.15, chłopcy 11.15-11.30 
Rozpoczęcie II bloku zawodów dla konkurencji 25 metrów - 11.30 wg poniższego harmonogramu. 
Dekoracje zawodników startujących w konkurencjach na dystansie 25 metrów, którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca 
I-III oraz trzech pierwszych sztafet, odbędą się po sztafecie 2011 i młodsi.  
 
Розминка для дистанції 25 метрів: дівчата 11:00-11:15, юнаки 11:15-11:30. 
Початок 2-го блоку змагань на дистанції 25 метрів – 11:30 за розкладом вказаним нижче. 
Нагородження учасників змагань на дистанції 25 метрів, які зайняли І-ІІІ місця у своїх категоріях та перших трьох 
естафет, відбудеться після естафети 2011 року та молодших. 
 
 

KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE (rocznik) 
25 m st. Dowolnym K/M 2014 młodsi 2013 2012 2011 
25m st. Grzbietowym K/M 2014 młodsi 2013 2012 2011 
25m st. Klasycznym K/M 2013 i młodsi 2012 2011 
25m st. Motylkowym K/M 2011 i młodsi 
4 x 25 m. st. Dowolnym K/M „Sztafeta o Puchar Wicemarszałka Senatu Marka Pęka” 2011 i młodsi 

 

КОНКУРЕНЦІЯ Ж/Ч ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ (рік) 

25 m Плавання вільним 
стилем 

Ж/Ч 2014 і молодші 2013 2012 2011 

25m Кроль на спині Ж/Ч 2014 і молодші 2013 2012 2011 
25m Брас Ж/Ч 2013 i молодші 2012 2011 
25m Батерфляй Ж/Ч 2011 i молодші 
4 x 25 m. Плавання вільним 
стилем 

Ж/Ч 
„Естафета за Кубок Віце-Маршалка Сенату Марка Пенка” 2011 i 

молодші 
 
Rozgrzewka dla konkurencji 50 metrów: dziewczęta  13.30-13.45, chłopcy 13.45-14.00 
Rozpoczęcie II bloku zawodów dla konkurencji 50 metrów - 14.00 wg poniższego harmonogramu. 
Dekoracje zawodników startujących w konkurencjach na dystansie 50 metrów, którzy zajęli w swoich kategoriach miejsca 
I-III oraz trzech pierwszych sztafet, odbędą się po konkurencji 50 metrów st. motylkowym.  
 
Розминка для дистанції 50 метрів: дівчата 13:30-13:45, юнаки 13:45-14:00 
Початок 2-го блоку змагань на дистанції 50 метрів - 14:00 згідно з розкладом вказаним нижче. 
Нагородження учасників змагань на дистанції 50 метрів, які посіли І-ІІІ місця у своїх категоріях та перших трьох 
естафетах, відбудеться після змагань на дистанції 50 метрів батерфляєм. 
 
 

KONKURENCJA K/M KATEGORIE WIEKOWE (rocznik) 
4 x 50 m. st. Dowolnym K/M „Sztafeta o Puchar Wicemarszałka Senatu Marka Pęka”  2010 i starsi 
50 m st. Dowolnym K/M 2010-2009 2008-2007 2006-2005 2004 i starsi 

50m st. Grzbietowym K/M 2010-2009 2008-2007 2006-2005 2004 i starsi 
50m st. Klasycznym K/M 2010-2009 2008-2007 2006-2005 2004 i starsi 

50m st. Motylkowym K/M 2010-2007 2006 i starsi 



 
 

КОНКУРЕНЦІЯ Ж/Ч ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ (рік) 
4 x 50 m. Плавання вільним 
стилем 

Ж/Ч 
„Естафета за Кубок Віце-Маршалка Сенату Марка Пенка” 2010 i 

молодші 
50 m. Плавання вільним 
стилем 

Ж/Ч 2010-2009 2008-2007 2006-2005 2004 i старші 

50m Кроль на спині Ж/Ч 2010-2009 2008-2007 2006-2005 2004 i старші 
50m Брас Ж/Ч 2010-2009 2008-2007 2006-2005 2004 i старші 

50m Батерфляй Ж/Ч 2010-2007 2006 i старші 

 
8. ZASADY FINANSOWANIA: 
Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy zawodów. Udział w zawodach dla Gości z Ukrainy jest bezpłatny.  
 
8. ПРАВИЛА ФІНАНСУВАННЯ: 
Організаційні витрати несуть організатори змагань. Участь у конкурсі для гостей з України безкоштовна. 

 
9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 
Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail optimaskawina@gmail podając imię i nazwisko zawodnika oraz pełną datę 
urodzenia dd/mm/rrrr. Termin zgłoszenia upływa w dniu 19 kwietnia 2022 r. (wtorek), o godzinie 2200.  
 
9. РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗМАГАННЯ 
Заяву треба надіслати на електронну адресу optimaskawina@gmail із вказанням Ім'я та Прізвища учасника, а також 
повної дати народження дд/мм/рррр. Кінцевий термін реєстрації – 19 квітня 2022 року (вівторок) о 22:00. 
 
 
10. NAGRODY: 
Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy z upominkami. Kluby pakiety otrzymują zbiorczo dla wszystkich swoich 
zawodników. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych za miejsca I – III otrzymują medale. 
Pamiątkowa statuetka dla każdego zawodnika za miejsca I-III w „Sztafecie o Puchar Wicemarszałka Senatu Marka Pęka”. 
Pula pozostałych nagród jest uzależniona od pozyskanych środków.  
 
10. НАГОРОДИ: 
Кожен учасник отримує стартовий пакет із подарунками. Клуби отримують пакети разом для всіх своїх гравців. 
Переможці у кожній віковій категорії за І - ІІІ місця отримують медалі. 
Пам’ятна статуетка кожному учаснику за 1-3 місця в «Естафеті за Кубок Віце-Маршалка Сенату Марка Пенка». 
Інші призові нагороди залежать від отриманих коштів. 
 
 
11. REGULAMIN ZAWODÓW 
Zgłoszenie zawodnika do udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją w/w punktów komunikatu oraz regulaminu 
Basenu „Camena”. 
Osoba zgłaszająca może zgłosić TYLKO zawodników, których opiekun prawny wyraził pisemną zgodę na przetwarzanie 
danych zgodnie z RODO. Najpóźniej w dniu zawodów rodzic/opiekun/trener ma obowiązek przekazania organizatorowi 
oświadczenie: o posiadanych badaniach lekarskich zawodników i braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach. 
O zapoznaniu i stosowaniu się zawodników do aktualnych wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych                         
z epidemią COVID-19. Posiadanych zgód rodziców/prawnych opiekunów na udział zawodników w zawodach. 
Zawody rozgrywane są z udziałem publiczności. Na niecce pływalni mają prawo przebywać tylko zawodnicy i zgłoszeni 
trenerzy. Wszystkich uczestników zawodów, poza osobami pływającymi i obsługi zawodów, obowiązuje noszenie maseczki 
i stosowanie się do aktualnych wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z epidemią COVID-19. Wejście na 
widownię wyłącznie w obuwiu zamiennym. 
Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania rozgrzewki i zawodów oraz a dopuszczenie zawodnika do startu odpowiedzialni 
są rodzice/prawni opiekunowie, trenerzy lub kierownicy drużyn. 
Zawody w III bloku rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA i PZP. Zawodnicy  z licencją PZP nie mogą startować w I i II 
bloku zawodów. 
Zawody przeprowadzane są seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe. Wiek uczestników zawodów 
rozpatrujemy rocznikowo. Po zakończeniu każdej konkurencji zostaną ogłoszone wyniki z podziałem na kategorie 
wiekowe. 
Tor 1 i 6 podczas rozgrzewki jest torem jednokierunkowym przeznaczonym wyłącznie na skoki do wody. 
Skoki do wody w innych miejscach, bądź niewłaściwe zachowanie podczas rozgrzewki lub zawodów grozi wykluczeniem 
zawodnika ze startu. 
Nie dopuszcza się startów pozaregulaminowych w poszczególnych blokach zawodów. 
Organizator zawodów nie ubezpiecza zawodników od NNW. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 
-  interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwości jego zmian, 
-  prawo korekty programu czasowego zawodów,  



- prawo do zmniejszenia limitu ilości zawodników uczestniczących w zawodach, podporządkowując się do aktualnych 
obostrzeń związanych z COVID-19 lub z innych przyczyn. Wówczas o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.           O 
przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność jego wpłynięcia (data, godzina).  
- możliwość wcześniejszego zamknięcia list zgłoszeniowych – po wyczerpaniu limitu zgłoszeń w każdym bloku startowym. 
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator zawodów. 
 
 
11. ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ 
Заява учасника на участь у змаганнях прирівнюється до прийняття вищезазначених пунктів оголошення, а також 
умов користування басейном «Камена». 
Особа заявник може зареєструвати ЛИШЕ гравця, якого законний опікун дав письмову згоду на обробку даних 
відповідно до RODO. Не пізніше в день змагань батьки/опікун/тренер зобов'язані надати організатору документи: 
про медичний огляд учасників змагань та відсутність медичних протипоказань для участі у змаганнях. Про 
ознайомлення і дотримання гравцями чинних інструкцій та рекомендацій МОЗ щодо епідемії COVID-19. Згоди 
батьків/опікунів на участь у змаганнях. 
Змагання проводяться за участю глядачів. Перебувати в басейні дозволяється лише гравцям і тренерам. Усі учасники 
змагань, окрім плавців та служби змагань, зобов’язані носити маски та дотримуватися чинних рекомендацій та 
постанов МОЗ щодо епідемії COVID-19. Вхід до глядацької зали тільки в змінному взутті. 
За дисципліну та порядок під час розминки та змагань, а також допуск гравця до старту несуть відповідальність 
батьки/законні опікуни, тренери або керівники команд. 
Змагання в 3-му блоці проводяться за регламентом FINA та PZP. Учасники, які мають ліцензію PZP, не можуть брати 
участь у 1 та 2 блоках змагань. 
Змагання проводяться в часових рядах без вікових категорій. Вік учасників змагань розглядаємо за роком 
народження. Доріжки 1 і 6 під час розминки є односторонніми, призначені тільки для занурень. 
Стрибки у воду в інших місцях або неприйнятна поведінка під час розминки або змагань можуть виключити 
учасника зі змагань. 
Не допускаються поза регламентні старти в окремих блоках змагань. 
Організатор змагань не страхує учасників від нещасних випадків. 
Організатори залишають за собою право: 

- інтерпретації цих правил користування та можливість їх змін 
- право внести зміни до часу проведення програму змагань 
- право на зменшення ліміту кількості учасників конкурсу, шляхом дотримання чинних обмежень 

пов’язаних із COVID-19 або з інших причин. Про участь в змаганнях вирішує послідовність подачі заявок.  
Рішення про прийняття заявки вирішує порядок його надходження (дата, час). 

- можливість дострокового закриття списків заявок - після вичерпання ліміту заявок у кожному стартовому 
блоці. 

У питаннях, які не передбачені в умовах користування, вирішує організатор змагань. 
 
12.  KONTAKT: 
Klub Sportowy OPTIMA Skawina  tel. 606 262 218 mail: optimaskawina@gmail.com  oraz www.optimasport.pl   
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, tel. 12 256 95 60 wew. 21, e-mail: camena@ckis.pl  oraz www.ckis.pl  
 
12.  КОНТАКТИ: 
Спортивний клуб ОПТІМА Скавіна,  телl. 606 262 218, електронна адреса: optimaskawina@gmail.com, а також сайт 
www.optimasport.pl   

Культурно-спортивний центр у Скавіні, тел. 12 256 95 60 внутрішній номер 21, електронна адреса: camena@ckis.pl  а 
також сайт www.ckis.pl  
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