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XVII EDYCJA 

GRAND PRIX URSYNOWA W PŁYWANIU 2013  
 

 

REGULAMIN 
 

 
 

I. ORGANIZATOR: 
 

URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI 
 

II. TERMIN I MIEJSCE:  

Pływalnia „Hirszfelda” ul. Hirszfelda 11 Każdorazowo zawody rozpoczynają się o godz. 10:00 

 

III. ZAPISY I BIURO ZAWODÓW: 

1. Organizator ustala limit zawodników biorących udział w zawodach do 200 osób200 osób200 osób200 osób, decyduje kolejność , decyduje kolejność , decyduje kolejność , decyduje kolejność 

zgłoszeń.zgłoszeń.zgłoszeń.zgłoszeń.  

2. W przypadku zgłoszenia mailowego, zawsze otrzymują Państwo potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia. Brak takiego potwierdzenia może skutkować niedopuszczeniem zawodnika do 

udziału w zawodach. 

3. Opłata startowa wynosi 12 złotych  i musi być uiszczona najpóźniej na pół godziny przed 

startem w dniu zawodów.  

4. Wejście na basen w dniu zawodów odbywać się będzie wyłącznie po uiszczeniu w kasie 

pływalni opłaty startowej. 

5. Biuro zawodów mieści się na w Hali widowiskowo-sportowej Arena Ursynów ul. Pileckiego 122, 

w Dziale Organizacji Imprez (pokój 102), natomiast w dniu zawodów w pomieszczeniu 

ratowników na pływalni. 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W zawodach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Warszawy i okolic, którzy nie są 

zarejestrowani w Warszawsko-Mazowieckim OZP lub jego odpowiednikach w pozostałych 

I mityng  12 stycznia 2013 

II mityng  16 lutego 2013 

III mityng  9 marca 2013 

IV mityng  13  kwietnia 2013 

V mityng  11 maja 2013 

VI mityng FINAŁ 16 czerwca 2013 
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województwach, nie posiadają licencji zawodniczej Polskiego Związku Pływackiego lub jego 

odpowiednika za granicą oraz nie posiadały jej w okresach krótszych, niż te określone poniżej: 

A, B, C, D:  bez karencji  – wszyscy s ą dopuszczeni  
E: 1 rok karencji  
F, G: 2 lata karencji  
K 20 M 20:  5 lat karencji  
Pozostałe kategorie: bez karencji  

2. Podczas pierwszego zapisu zawodnik zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, że zna i 

akceptuje treść regulaminu zawodów, jak również nie posiada licencji zawodniczej wymienionej 

w regulaminie. W przypadku osób niepełnoletnich w/w dokumenty składa opiekun prawny. 

3. Każdy uczestnik przed pierwszym swoim startem w cyklu zawodów, musi osobiście zapisać się 

u Organizatora celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego, weryfikacji danych i złożenia 

oświadczenia o stanie zdrowia (druk dostępny w Dziale Organizacji Imprez oraz w kasie 

pływalni Hirszfelda). W przypadku osób niepełnoletnich w/w dokumenty składa opiekun prawny. 

4. Zapis zawodnika do pierwszego mityngu nie jest jednoznaczny z zapisem do kolejnych 

mityngów. 

5. Udział w kolejnych mityngach każdorazowo musi być potwierdzony nowym zgłoszeniem. Tylko 

wtedy  zawodnik otrzyma informację zwrotną potwierdzającą zapis.  

6. Podczas zgłaszania zawodnika do udziału w mityngu należy podać imię i nazwisko, rok 

urodzenia oraz ewentualnie dystans w kategorii OPEN. Dodatkowo podczas pierwszego 

zgłoszenia do XVI Edycji Grand Prix Ursynowa w Pływaniu należy podać deklarowany czas na 

wybranym dystansie. 

7. Każdy zawodnik ma prawo do startu w dwóch konkurencjach: 

- konkurencji głównej na dystansie właściwym dla swojej kategorii wiekowej 

- konkurencji dodatkowej OPEN do wyboru: 50m stylem klasycznym, grzbietowym, 

motylkowym, 100m stylem zmiennym. 
 

V. KATEGORIE: 
Kategoria OPEN – nie jest zaliczana do klasyfikacji generalnej 

– 50m stylem klasycznym  

– 50m stylem grzbietowym 

– 50m stylem motylkowym 

  – 100m stylem zmiennym 

 Każdy zawodnik może wystartować tylko jeden raz podczas mityngu w dodatkowej konkurencji. 

Kategoria:  Wiek  Rok urodzenia  Dystans:  

A: 7 lat i młodsi /rocz. 2006 i młodsi/ 25m / stylem dowolnym / 
B: 8 lat /rocz. 2005/ 25m / stylem dowolnym / 
C:     9 lat /rocz. 2004/ 50m / stylem dowolnym / 
D:     10 lat /rocz. 2003/ 50m / stylem dowolnym / 
E:     11 – 12 lat /rocz. 02 – 01/ 50m / stylem dowolnym / 
F:     13 – 15 lat /rocz. 00 – 98/ 50m / stylem dowolnym / 
G:     16 – 18 lat /rocz. 97 – 95/ 50m / stylem dowolnym / 
K 20 i M 20:     19 – 29 lat /rocz. 94 – 84/ 50m / stylem dowolnym / 
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K 30 i M 30: 30 – 39 lat /rocz. 83 – 74/ 50m / stylem dowolnym / 
K 40 i M 40: 40 – 49 lat /rocz. 73 – 64/ 50m / stylem dowolnym / 
K 50 i M 50: 50 – 59 lat /rocz. 63 – 54/ 50m / stylem dowolnym / 
K 60 i M 60: 60 – 69 lat /rocz. 53 – 44/ 50m / stylem dowolnym / 

    K 70 i M 70:  70 – 79 lat /rocz. 43 – 34/ 50m / stylem dowolnym / 
K 80 i M 80 80 – starsi /rocz.33 i starsi 25m / stylem dowolnym / 

 
 
VI. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA GENERALNA: 

1. Uczestnicy Grand Prix będą klasyfikowani w odpowiednich dla siebie kategoriach wiekowych  

w podziale na płeć. 

2. Punkty zostają przyznane według następujących zasad: I m-ce – 14 pkt., II m-ce – 12 pkt.,  

III m-ce – 10 pkt., każde kolejne o 1 punkt mniej. Miejsce XIII i następne - 0 pkt. 

3. Do ostatecznej punktacji (klasyfikacja generalna) sumuje się cztery najlepsze wyniki. 

4. Klasyfikowani są zawodnicy, którzy wystartowali w min. 4 mityngach. W przypadku jednakowej 

liczby punktów o miejscu decyduje kolejność w mityngu finałowym. 

5. Wyniki mityngu finałowego mają najwyższą wartość – w przypadku jednakowej ilości punktów 

zawodników i nie pojawieniu się któregoś z nich na ostatnich zawodach wyższą lokatę zajmie 

ten, który wziął udział w CZERWCOWYM SPOTKANIU. 

6. W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej zawodników i nie pojawienia się 

żadnego z nich na mityngu finałowym o kolejności w klasyfikacji decyduje najlepszy czas 

uzyskany podczas CAŁEJ EDYCJI ZAWODÓW GRAND PRIX 

 

VII. NAGRODY: 

1. Podczas mityngów za miejsca I – III zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

2. W kategoriach A i B (najmłodsi) za zajęcie miejsca IV – VIII uczestnicy otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

3. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca I – III w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary  

i nagrody rzeczowe. 

4. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca IV – VI w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

5. Od każdej nagrody, której wartość przekracza 760 zł zdobywca ma obowiązek zapłacić 

podatek w wysokości 10% wartości upominku. 

6. Nagrody nie odebrane podczas dekoracji będą do odbioru w dziale Organizacji Imprez, 

ul. Pileckiego 122 (p.102) w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia imprezy. 

 
VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 122, 

reprezentowane przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte 

 w formularzu zgłoszenia do XVII Edycji Grand Prix Ursynowa w Pływaniu  wyłącznie w celu 

przeprowadzenia i organizacji imprezy. 
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Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. 

Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. 

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku, 

imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach promocyjnych w postaci 

publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób i klubów, które zostaną wyróżnione. 

 
IX. USTALENIA KO ŃCOWE: 

1. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z niniejszymi przepisami z zachowaniem regulaminu 

wewnętrznego pływalni. 

2. Start zawodników - wyłącznie w swojej kategorii wiekowej. 

3. Styl pływania - do wyboru.  

4. Start - ze słupków lub z wody.  

5. Falstart - w zawodach obowiązuje przepis o jednym starcie. Każdy, nawet pierwszy, 

przedwczesny start jest karany dyskwalifikacją (nawet przed komendą na miejsca/ gotów). 

6. W każdej kategorii wiekowej serie będą rozgrywane od najwolniejszych do najszybszych, 

uwzględniając wyniki z poprzedniego mityngu. 

7. W czasie zawodów odbywać się będą 3 rozgrzewki w wodzie pomiędzy odpowiednimi 

kategoriami wiekowymi wcześniej podanymi przez organizatora. 

8. W przypadku małej liczby osób w danej kat. wiekowej zawodnicy mogą wystartować wspólnie. 

Następnie zgodnie z wynikami i zgłoszeniami będą klasyfikowani w swoich kategoriach 

wiekowych. 

9. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator i Sędzia 

Główny. 

10. Jakiekolwiek protesty składać można jedynie w formie pisemnej w dniu zawodów. 

11. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału  

w zawodach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania 

konkurencji. 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w czasie trwania zawodów. 

13. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 
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GRAND PRIX URSYNOWA W PŁYWANIU 2013 
I MITYNG - 12 stycznia 2013 r. godz. 10.00 

Pływalnia „Hirszfelda” 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

(PODANE GODZINY SĄ GODZINAMI ORIENTACYJNYMI) 

 
9.30 - do szatni wchodzą zawodnicy najmłodsi - roczniki do 2003 i najstarsi-roczniki 1933 i starsi 
9.45 – 9.55 - rozgrzewka dla dzieci do rocznika 2003 i dorosłych z rocznika 1933 i starsi 
10.00 – uroczyste otwarcie XVI Edycji Grand Prix Ursynowa w Pływaniu 
10.15 – START pierwszej serii uczestników 
 - do 7 lat          →rocz. 2006 i młodsi dziewczęta, chłopcy,  25m    

- 8  lat              →rocz. 2005  dziewczęta, chłopcy, 25m 
- 80 lat i starsi  →rocz. 1933 i starsi kobiety i mężczyźni, 25m 
- 9 lat               →rocz. 2004  dziewczęta, chłopcy, 50m 
- 10 lat             →rocz. 2003  dziewczęta, chłopcy, 50m  

  

Około godz. 10.55 do szatni wchodzą roczniki ’02 do ‘95 
Około godz. 11.15 rozgrzewka dzieci i młodzieży od 11 do 18 lat      
   

DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW do kat.10 lat włącznie ( I – III miejsce )    
 

11.25 - START :   
  - 11 – 12 lat   →rocz. 02 – 01  dziewczęta, chłopcy, 50m 
  - 13 – 15 lat   →rocz. 00 – 98   dziewczęta, chłopcy, 50m   

- 16 – 18 lat   →rocz. 97 – 95   dziewczęta, chłopcy, 50m   
 

Około godz. 11.25 do szatni wchodzą roczniki od ’94 
Około godz. 11.40 rozgrzewka od 19 lat + kategoria OPEN       
 

DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW 11 – 18 lat ( I – III miejsce ) 
       

11.50 - START : 
  - 19 – 29 lat  → rocz. 94 - 84  kobiety, mężczyźni , 50m 

- 30 – 39 lat  → rocz. 83 - 74  kobiety, mężczyźni , 50m  
- 40 – 49 lat  → rocz. 73 - 64  kobiety, mężczyźni , 50m  
- 50 – 59 lat  → rocz. 63 - 54  kobiety, mężczyźni , 50m  
- 60 – 69 lat  → rocz. 53 - 44  kobiety, mężczyźni , 50m 
- 70 – 79 lat  → rocz. 43 - 34   kobiety, mężczyźni , 50m    

 

DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW 19 lat  -> ( I – III miejsce)          
 

KATEGORIA OPEN  
 Styl motylkowy  - kobiety, mężczyźni 50m 
 Styl grzbietowy - kobiety, mężczyźni 50m 
 Styl klasyczny   - kobiety, mężczyźni 50m 
 styl zmienny     -  kobiety, mężczyźni 100m     
  

DEKORACJA ZWYCI ĘZCÓW w kat. OPEN ( I – III miejsce) 

 

 


