
 

 

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW PŁYWACKICH MASTERS 

O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ WISŁY 
ZAWODY  

PUCHARU POLSKI MASTERS 2011 
 

Organizator 
 MKP Toruńczyk Masters Toruń 

Kujawsko–Pomorski Związek Pływacki w Toruniu 
 

Współorganizator 
Urząd Miasta Torunia 

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zawodów 

Andrzej Szufarski 
tel. 600-898-866 

szufar@o2.pl 
 

Termin zawodów 
21-22.05.2011 r. 

 

Miejsce zawodów 
Pływalnia kryta MOSiR w Toruniu, ul BaŜyńskich 9/17 

długość – 25 m 
ilość torów – 6 

temperatura wody – 270C (± 1) 
pomiar czasu – aparatura elektroniczna 

 
Patronat medialny 

Nowości, Telewizja Toruń 

 
 



 

 

I. Uczestnictwo 

1. Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy w wieku od 20 lat (rok urodzenia 1990  
i starsi).  

2. KaŜdy zawodnik moŜe uczestniczyć w dwóch konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie  
w bloku. 

3. Zawodnicy muszą złoŜyć pisemne oświadczenia, Ŝe są zdrowi i startują na własną 
odpowiedzialność. 

4. Zawodnicy reprezentujący kluby i sekcje zrzeszone lub niezrzeszone w PZP muszą zgłosić się do 
zawodów tylko w ramach zgłoszenia klubowego. Zawodnicy niezrzeszeni zgłaszają się 
indywidualnie.   

5. W konkurencji 800 m stylem dowolnym męŜczyzn (16) im. Andrzeja Majchrzakowskiego 
uczestniczyć mogą pływacy Masters osiągający wyniki minimum wg załączonej tabeli. Nie dotyczy 
to zawodników triathlonu i Masters z woj. kujawsko-pomorskiego. Zawodnicy z woj. kujawsko-
pomorskiego nie osiągający wyników minimum wg załączonej tabeli nie będą brani pod uwagę w 
klasyfikacji zawodów „O Błękitną Wstęgę Wisły” i punktacji Pucharu Polski, ich wyniki będą 
natomiast klasyfikowane w wyścigu im. Andrzeja Majchrzakowskiego.  
 

II. Zgłoszenia 

1. Zgłoszenie w formie elektronicznej SPLASH Entry Editor naleŜy przesłać na adres: 
tomek.zwiejski@gmail.com do dnia 12.05.2011 r.  

2. Zgłoszenie w tej formie dostępne jest do pobrania na oficjalnych stronach pływania Masters: 
www.masters.kania.pl lub klubu Toruńczyk Masters Toruń: www.torunczyk.rtechnologies.pl 

3. Poprawnie wypełnione zgłoszenie w formacie Word powinno zawierać: 
listę zawodników z podaniem roku urodzenia, kategorii wiekowej, nazwy klubu, wybranych 
konkurencji z podaniem aktualnych czasów. Zgłoszenia naleŜy przesłać na adres 
tomek.zwiejski@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 12.05.2011 roku.  
 
Listy startowe zostaną opublikowane w dniu 16.05.2011 r. na stronach: 

� www.torunczyk.rtechnologies.pl 
� www.masters.kania.pl  

 

III. Kategorie wiekowe 

Grupa młodzieŜowa: 
„0” 20-24 lata 

 
Kategorie Masters: 

A 25-29 G 55-59 
B 30-34 H 60-64 
C 35-39 I 65-69 
D 40-44 J 70-74 
E 45-49 K 75-79 
F 50-54 L 80-84 i dalej co 5 lat 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV.  Sztafety klubowe 

Sztafetę stanowią wyłącznie zawodnicy jednego klubu. Nie dopuszcza się startu zawodników z grupy 
„0” w sztafetach kategorii Masters. Łączny wiek czterech zawodników: 

 

Grupa młodzieŜowa: 
„0” 80-96 lat 

 

Kategorie Masters: 
A 100-119 D 200-239 
B 120-159 E 240-279 
C 160-199 F 280+ 

 

V. Przepisy techniczne 

Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. Serie będą ustalone zgodnie z przepisami pływania – 
wg zgłoszonych aktualnych czasów. Osoby bez podanych czasów będą startowały w najsłabszych 
seriach. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA, PZP i zasady organizacji zawodów Masters. 
 

VI.  Program zawodów 

BLOK I – 21.05.2011 r. (sobota) 
10.30 – 13.00  rejestracja zawodników  
13.00 – 13.45  rozgrzewka  
13.50   uroczyste otwarcie zawodów 
14.00   rozpoczęcie konkurencji pływackich 

 

Konkurencje BLOK I: 
Nr Konkurencja 
1-2 100 grzb K/M 
3-4 50 kl K/M 
5-6 100 dow K/M 
7-8 100 zm K/M 
9-10 50 mot K/M 

11-12 200 kl K/M 
13-14 4 x 50 zm K/M    
15-16 800 dow K/M 

     
 

BLOK II – 22.05.2011 r. (niedziela) 
9.30 – 10.15  rozgrzewka 
10.20  rozpoczęcie konkurencji pływackich 
 

Konkurencje BLOK II:  

Nr Konkurencja 
17-18 50 dow K/M 
19-20 50 grzb K/M 
21-22 100 klas K/M 
23-24 200 dow K/M 
 25-26 100 mot K/M 
27-28 200 grzb K/M 
29-30 400 zm K/M 
31-32 4 x 50 dow K/M  



 

 

VII. Nagrody 

1. Za zajęcie miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach wiekowych w konkurencjach indywidualnych  
i sztafetach – dyplomy. 

2. Ponadto 10 najlepszych zawodniczek i 10 najlepszych zawodników wg punktacji Masters – 
statuetki szklane. 

3. Trzech najlepszych zawodników w konkurencji 800 m stylem dowolnym męŜczyzn im. Andrzeja 
Majchrzakowskiego wg punktacji Masters otrzyma Puchary, a sześciu najlepszych – upominki 
rzeczowe.  

4. KaŜdy uczestnik zawodów otrzymuje okolicznościowy upominek. 
 

VIII. Zasady finansowania 

Opłata startowa wynosi 50,00 zł od kaŜdego zawodnika. Opłata moŜe być wniesiona w dniu 
zawodów lub wpłacona do dnia 12.05.2011 r. na konto klubu MKP Toruńczyk  nr: 
62 1160 2202 0000 0000 5531 3744, z dopiskiem opłata startowa zawody Masters  
„O Błękitną Wstęgę Wisły”. Dla zawodników startujących tylko w konkurencji 800 m stylem dowolnym 
opłata startowa wynosi 10 zł.  

 

IX.  Postanowienia ko ńcowe 

Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP oraz regulaminy i przepisy ruchu Masters.  
W sprawach nie określonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami decyzje podejmuje 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Sędzia Główny zawodów. 

 

X. Zakwaterowanie 

Istnieje moŜliwość zakwaterowania w: 
1. Hoteliku na basenie MOSiR – Toruń, ul. BaŜyńskich 9/17, tel. 566233634 (ok. 20 miejsc).  
 
2. Hotel Refleks – Toruń, ul. Wojska Polskiego 24 (200 m od basenu), tel. 566230015;  

fax. 566230711, e-mail: hotel@geofizyka.pl (ok. 50 miejsc). 
Ustalenia telefoniczne – rezerwacja zbiorowa faxem bądź e-mailem przez klub na hasło: zawody 
pływackie „O Błękitną Wstęgę Wisły” z podaniem ilości zawodników i podziałem na K/M. 
Pokoje 1-2 osobowe ze śniadaniem – cena 70 zł/osoba.  

 
3. Hotel ALFA – Toruń, ul. Grudziądzka 132 rezerwacja telefoniczna na hasło: zawody pływackie 

„O Błękitną Wstęgę Wisły”; tel. 566231097 (ok. 50 miejsc). 
Pokoje 2, 3, 4 osobowe – cena 25 zł/osoba.  

 
4. Hotel FORT IV – Toruń, ul. B. Chrobrego 86 (róg z ul. Mleczną). Strona  internetowa: 

www.fort.torun.pl; e-mail: biuro@fort.torun.pl; tel: 56 655 82 36 fax. 566558236  
Ustalenia warunków telefoniczne – rezerwacja tylko na fax. lub e-mail na hasło: zawody 
pływackie „O Błękitną Wstęgę Wisły” z podaniem nazwy klubu, nazwiska rezerwującego i tel. 
kontaktowego. NaleŜy podać ilość osób z podziałem na K/M. 
Ceny pokojów w zaleŜności od standardu i ilości miejsc od 20 do 42 zł /osoba. Istnieje 
moŜliwość rezerwacji posiłków. 
Rezerwacja dla hoteli z pozycji od 1 do 4 wygasa w dniu 25.04.2011 r. 
 

5. Dwór Mieszczański – Toruń, ul. Podmurna 4/6, tel. 566555033 informacja i rezerwacja w godz. 
8.00 do 14.00. Pokoje na starówce w okolicy zamku krzyŜackiego, z widokiem na Wisłę. 
Najlepiej dla jednorodnej grupy. Pokoje gościnne: dwa pokoje 1 osobowe, dwa pokoje 2 
osobowe, dwa pokoje przejściowe z łóŜkami 2 osobowymi. Cena za pokój niezaleŜnie od ilości 
osób ok. 90 zł. Oferta w zaleŜności od wersji dla 8 lub 10 osób.  

Istnieje równie Ŝ moŜliwo ść rezerwacji noclegu z 20.05.2011 r. (pi ątek) na 21.05.2011 r. (sobota) 
w tych samych cenach jak w dniu zawodów. 



 

 

XI. Spotkanie integracyjne 

Organizatorzy zawodów proponują równieŜ w dniu 21.05.2011 r. wszystkim zainteresowanym kolację  
na terenie Hotelu FORT IV – cena 40 zł. Cena zawiera potrawy z grilla, napój, a takŜe zwiedzanie fortu  
z pochodniami i dobrą zabawę. Impreza przewidywana jest w godzinach od 21.00 do 1.00. Prosimy  
o wstępne zgłaszanie uczestnictwa na e-mail: szufar@o2.pl – ułatwienie organizacyjne. Płatność w dniu 
zawodów. 


