
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

LETNICH  OTWARTYCH  MISTRZOSTW  POLSKI 

W PŁYWANIU  W KATEGORII „MASTERS” 
 

GLIWICE, 17-19 czerwca 2011 

PUCHAR POLSKI MASTERS 
 
 
 Organizator: Samorząd Miasta Gliwice 

  TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku 
    Śląski Okręgowy Związek Pływacki 
  
Współorganizatorzy: Gliwicki Klub Pływacki „SiKReT” 
      Komisja Masters PZP 

   Towarzystwo Pływackie „WETERAN” Zabrze 
  
Patronat: Prezydent Miasta Gliwice – Zygmunt Frankiewicz 
  
Patronat medialny: 
  - Dziennik Zachodni 
  - Nasze Miasto.pl 
  - CCM radio 
  - ITV Gliwice 
  - Gazeta Gliwicka 
  - Śląska Sieć Metropolitarna 
  
Dyrektor organizacyjny: Mirosław Witkowski 



Naczelnik zawodów: Maciej Rojowski 
  
Termin: 17-19 czerwca 2011 r. 
  
Miejsce: Kryta pływalnia „OLIMPIJCZYK” ul. Oriona 120, 44-100 Gliwice  
  
Dane techniczne: - basen sportowy: długość 50 m, 8 torów 
          - pomiar czasu: elektroniczny 
 
1. Uczestnictwo 
 

• Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy w wieku od 20 lat 
(urodzeni w 1991 roku i starsi),  

• Każdy zawodnik może uczestniczyć w dwóch konkurencjach 
indywidualnych w każdym bloku oraz w sztafecie,  

• Zawodniczki i zawodnicy muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są zdrowi            
i startują na własną odpowiedzialność – załącznik nr 1. 

• Starty na dystansach 400 m i 800 m st. dowolnym oraz 400 zm. należy 
potwierdzić osobiście w sekretariacie zawodów (na pływalni) w trakcie 
rozgrzewki (w dniu rozgrywania konkurencji).  

• Kategorie wiekowe:  
- indywidualnie:  (0) 20-24, (A) 25 –29, (B) 30-34 itd. co 5 lat, 
- sztafety:  (0) 80-99, (A) 100-119, (B) 120-159, itd. co 40 lat 
 

 
2. Zgłoszenia  
Zgłoszenia w formie LENEX File (program Entry Editor – do pobrania i 
zainstalowania na stronie: www.sikret-plywanie.pl dział „Do pobrania” lub na 
załączonym wzorze zgłoszenia imiennego należy przesłać w formie elektronicznej 
na adres: wisniowicz@interia.pl oraz kopię na adres 
mwitkowski@tur.gliwice.pl w terminie do 06.06.2011 r.  
Listy uczestników zostaną opublikowane do dnia 12.06.2011 r. na stronie 
www.tur.gliwice.pl oraz  http://masters.kania.opole.pl/ 
 
 

Nie dopuszcza się zgłoszeń po terminie i zmian 
konkurencji po opublikowaniu list startowych. 
 
 
3. Przepisy techniczne:  

• Zawody będą przeprowadzone seriami na czas. 
• Serie zostaną ustalone według zgłoszonych czasów. Brak wyniku na karcie 

zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach. 
• Podczas zawodów obowiązują przepisy Masters FINA i Masters PZP. 
• Zawodniczki i zawodnicy startują w konkurencjach indywidualnych i 

sztafetowych w kategoriach wiekowych wynikających z zasad zawodów 
Masters. 

 
 
 
 



4. Program zawodów:  
 
I blok  17.06.2011 – piątek 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II blok  18.06.2011 – sobota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  

 III blok – 18.06.2011 sobota    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV blok – 19.06.2011 niedziela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 - 15.00 rejestracje zawodników 
14.30 - 15.45 rozgrzewka 
15.50 - 16.00 uroczyste otwarcie zawodów 

16.00 rozpoczęcie zawodów 
Konkurencje: 

Numer 

konkurencji 

dystans styl kategoria 

1/2 50 mot K/M 
3/4 200 zm K/M 
5/6 4x50 zm K/M 
7/8 100 klas K/M 
9/10 800 dow K/M 

8.30 - 9.20 rozgrzewka 
9.30 rozpoczęcie zawodów 

Konkurencje: 
Numer 

konkurencji 

dystans styl kategoria 

11/12 50 grzb K/M 
13/14 200 dow K/M 
15/16 4x50 dow K/M 
17/18 100 mot K/M 
19/20 400 zm K/M 

    

15.00 - 15.50 rozgrzewka 
16.00 rozpoczęcie zawodów 

Konkurencje: 
Numer 

konkurencji 

dystans styl kategoria 

21/22 50 klas K/M 
23/24 200 mot K/M 

25 4x50 dow MIX 
26/27 200 grzb K/M 
28/29 100 dow K/M 

    

8.30 - 9.20 rozgrzewka 
9.30 rozpoczęcie zawodów 

Konkurencje: 
Numer 

konkurencji 

dystans styl kategoria 

30/31 50 dow K/M 
32/33 100 grzb K/M 

34 4x50 zm MIX 
35/36 200 klas K/M 
37/38 400 dow K/M 

    



5. Nagrody: 
Za zajęcie miejsca  1-3 w konkurencjach indywidualnych i sztafetach we 
wszystkich kategoriach wiekowych – medale i dyplomy – (dekoracje odbędą się 
w trakcie trwania wyścigów), 

 
6. Zasady finansowania: 
- koszty organizacyjne pokrywa organizator. 
- koszty uczestnictwa ponoszą uczestnicy: 
a) opłata startowa od każdego zawodnika wynosi 95 zł /w tym zawarta jest 
opłata 10 zł na Komisję Masters zgodnie z uchwałą/ płatna do 06.06.2011r. 
przelewem na konto: 
 
Śląski Okręgowy Związek Pływacki  
ul. Gwarków 1 41-400 Mysłowice  
 
Konto Bankowe:  
Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice  
44 1240 4315 1111 0000 5302 6763  
z dopiskiem MASTERS (przelew musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, w 
przypadku przelewu za większą ilość zawodników przelew musi zawierać imiona i 
nazwiska wszystkich zawodników) 
 
b) w ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje koszulkę oraz upominki, 
c) biuro zawodów - w holu pływalni „OLIMPIJCZYK” będzie czynne:  
w dniu 17 czerwca 2011: 12.00 – 18.00 
w dniu 18 czerwca 2011: 09.00 – 12.00 
 
 
BRAK MOŻLIWOŚCI WNOSZENIA OPŁAT STARTOWYCH W 
BIURZE ZAWODÓW. 
 
7. Wieczorek integracyjny:  

• Organizator zaprasza osoby startujące w zawodach na wieczorek 
integracyjny przy grilu i przy muzyce  w sobotę 18.06.2011 r. ok. godz. 
20.30 przy Centrum Konferencyjnym LEŚNY (dawny Hotrl Leśny) 

• Opłata za wieczorek – 30 zł –płatne w biurze zawodów w dniu 17.06.2011 
do godz. 18.00 

 
8. Zakwaterowanie: 
    Istnieje możliwość zakwaterowania w: 

1. Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Leśny” Adres: 44-100 Gliwice, 
ul. Toszecka 137 tel: 32 / 279 97 00 mail: lesny@tur.gliwice.pl 

2. Hotel „Łabędy” - Adres: 44-109 Gliwice, ul. Karola Marksa 11, 
tel: 032 / 230 09 29 mail: recepcja@agrobakal.com.pl  

3. Hotel „Piast” Adres: 44-100 Gliwice, ul. Chodkiewicza 33 
tel: 32 / 279 11 37,  32 / 279 11 40 mail: info@piasthotel.pl 

4. Hotel „Royal” Adres: 44-100 Gliwice, ul. Matejki 10, tel: 32 / 400 00 00 
32 / 231 61 21 mail: hotel@hotelroyal.com.pl  
 
Rezerwacji i uzgodnień organizacyjnych należy dokonywać indywidualnie 
na hasło MASTERS. 



9. Postanowienia końcowe 
• Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz komisję sędziowską. 
• W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi 

przepisami decyzje podejmują według kompetencji: Dyrektor 
Organizacyjny, Naczelnik zawodów, Sędzia Główny. 

• Parkingi dla samochodów zawodników dostępne będą przy Centrum 
Konferencyjnym „Leśny” oraz przy Krytej Pływalni „Olimpijczyk”. 
Samochód musi posiadać za przednią szybą białą kartkę. 

• W sobotę i w niedzielę będzie do dyspozycji zawodników basen odkryty na 
terenie Kąpieliska Leśnego z możliwością rozgrzewki. 

• Podczas zawodów na terenie Krytej Pływalni „Olimpijczyk” będzie dostępny 
„kącik gastronomiczny”.  

 
10. Informacje: 
Wszelkie zapytania proszę kierować do: 
Mirosław Witkowski  

e-mail: mwitkowski@tur.gliwice.pl 
tel. 502 043 577 

 
ZAPRASZAMY 

http://tur.gliwice.pl 
http://masters.kania.opole.pl/ 

 



załącznik nr 1 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem zdrowy/a i mój stan zdrowia 
pozwala mi na uczestnictwo w Mistrzostwach Polski Masters w Pływaniu  
Gliwice, 17-19 czerwca 2011 roku. 
 
Gliwice, dnia _________________    ________________ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem zdrowy/a i mój stan zdrowia 
pozwala mi na uczestnictwo w Mistrzostwach Polski Masters w Pływaniu.  
Gliwice, 17-19 czerwca 2011 roku. 
 
 
Gliwice, dnia _________________    ________________ 
               (czytelny podpis) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem zdrowy/a i mój stan zdrowia 
pozwala mi na uczestnictwo w Mistrzostwach Polski Masters w Pływaniu.  
Gliwice, 17-19 czerwca 2011 roku. 
 
 
Gliwice, dnia _________________    ________________ 
               (czytelny podpis) 
    

 
 


