
 

 
 
 
 
 
 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
ZIMOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU MASTERS  

 
Lublin 20-22.11.2020 

 
 

 
1. TERMIN ZAWODÓW:  
20-22 listopada 2020 (piątek-niedziela) 
 
2. MIEJSCE ZAWODÓW:  
Pływalnia AQUA; 20-101 Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4 
 
3. ORGANIZATORZY:  
Stowarzyszenie Pływackie MASTERS Lublin 
KU AZS UMCS Lublin 
UM Lublin 
MOSiR „Bystrzyca” Lublin sp. z o.o. 

 
4. INFORMACJE TECHNICZNE: 
długość pływalni – 25 m  
ilość torów - 10 
temperatura wody – 27ᵒC 
pomiar czasu - elektroniczny 

 
5. BIURO ZAWODÓW:  
Biuro zawodów usytuowane w budynku pływalni (I piętro) będzie czynne w dniu 20 listopada  
w godzinach 11.00- 19.00 oraz 21 listopada w godzinach 7:30 – 14:00 podczas II bloku zawodów.  
Kierownik biura zawodów - Alicja Dudak, e-mail: masters_lublin@wp.pl . 
 
6. ZASADY UCZESTNICTWA: 
Prawo startu w zawodach mają zawodniczki i zawodnicy w wieku 20 lat (rocznik 2000) i starsi. 
Uczestnicy muszą złożyć pisemne oświadczenie, że są zdrowi i startują na własną odpowiedzialność; 
podpisane oświadczenie pozostaje w biurze zawodów. 
Uczestnicy muszą posiadać przy sobie pisemne oświadczenie zapoznania się z regulaminem 
uczestnictwa w zawodach i korzystania z obiektu sportowego, dotyczącym obostrzeń w związku  
z pandemią COVID -19 – załącznik nr 2 komunikatu specjalnego; organizator może poprosić  
o złożenie tego oświadczenia w biurze zawodów. 
W zawodach mogą brać udział zawodnicy nie posiadający obywatelstwa polskiego. 
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7. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 
Zawodnicy reprezentujący kluby muszą zgłaszać się do zawodów tylko w ramach zgłoszenia 
klubowego; zawodnicy niezrzeszeni zgłaszają się indywidualnie. 
Wszystkie zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres pioswim@wp.pl – Piotr Bujak  
- 510 089 179 w nieprzekraczalnym terminie do 12.11.2020 (czwartek); każde zgłoszenie zostanie 
potwierdzone drogą mailową 
   
Zgłoszenia klubowe:  
Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej w pliku lxf – zaproszenie do pobrania na stronie 
http://www.megatiming.pl/contest/ea77f535-10b7-4cf6-b077-a29a62649b3f ; zgłoszenie musi 
zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia, nazwę klubu i numery licencji, dystans, 
wybrane konkurencje oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 15 miesiącach poprzedzających 
zawody; w zgłoszeniu klubowym należy podać również sztafety, ich kategorie wiekowe oraz czasy 
przez nie uzyskiwane; w zgłoszeniu muszą znajdować się dane kontaktowe osoby zgłaszającej. 
 
Zgłoszenia zawodników niezrzeszonych:  
Wyłącznie pojedyncze zgłoszenie należy przygotować na załączonym formularzu poprzez 
wypełnienie wszystkich rubryk; formularz do pobrania na stronie 
http://www.megatiming.pl/contest/ea77f535-10b7-4cf6-b077-a29a62649b3f  
  
Zgłoszenie składów sztafet i kolejność startujących zawodników:  
Wyłącznie na formularzu pobranym w sekretariacie zawodów należy złożyć do końca rozgrzewki 
przed blokiem, w którym startują te sztafety. 
 
Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników nie będą dokonywane jakiekolwiek 
zmiany z wyjątkiem oczywistych błędów lub skreśleń. Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć jedynie 
zgłoszonego czasu i muszą być zgłoszone w ciągu 3 dni od opublikowania listy zgłoszonych 
zawodników. 
 
8. HARMONOGRAM ZGŁOSZEŃ I PUBLIKACJI: 
Termin zgłoszeń – 12.11.2020 – czwartek 
Publikacja listy zgłoszonych zawodników – 14.11.2020 – sobota 
Ewentualne reklamacje dotyczące czasów zgłoszeń – 17.11.2020 – wtorek 
Termin wykreśleń – 17.11.2020 – wtorek 
Publikacja list startowych – 19.11.2020 – czwartek godz. 12.00 
 
9. KATEGORIE WIEKOWE: 
konkurencje indywidualne 

KAT 0-PK A B C D E F G H I J 

wiek 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 

i tak dalej co 5 lat 
 

konkurencje sztafetowe 

KAT 0 A B C D E F 

wiek 80-99 100-119 120-159 160-199 200-239 240-279 280+ 

 
- zespoły sztafetowe mogą składać się wyłącznie z zawodników jednego klubu i nie dopuszcza się 
sztafet narodowych 
- o kategorii wiekowej decyduje łączny wiek czterech zawodników sztafety 
- nie dopuszcza się udziału zawodników z kategorii „0” w sztafetach innych kategorii Masters 
- zawodnicy kategorii „0” mogą tworzyć wyłącznie sztafetę składającą się z zawodników tej kategorii 
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10. PRZEPISY TECHNICZNE: 
Podczas zawodów obowiązywać będą przepisy FINA Masters i PZP. 
Zawody rozegrane zostaną seriami na czas od serii najwolniejszej z wyjątkiem następujących 
konkurencji: 400 m, 800 m i 1500 m stylem dowolnym. 
Organizator dopuszcza przy dużej ilości zgłoszeń start po dwóch zawodników na torze na dystansach 
800 m i 1500 m stylem dowolnym. 
Rozstawienie zostanie dokonane na podstawie zgłoszonych czasów. 
W każdym z bloków uczestnicy maja prawo tylko do dwóch startów indywidualnych oraz jednego 
startu w sztafecie; większa ilość startów niż dopuszczalna skutkować będzie anulowaniem wszystkich 
startów zawodnika w danym bloku. 
W pierwszym bloku zawodów nie dopuszcza się łączenia startu na 800 m i 1500 m dowolnym. 
Organizator wprowadza limity czasowe na dystansach 800 m i 1500 m st. dowolnym kobiet  
i mężczyzn; zawodnicy którzy przekroczą ten limit czasowy dla swojej kategorii wiekowej zostaną 
zdyskwalifikowani, a w skrajnych przypadkach będą wycofani z wyścigu. 
Ze względu na ograniczone możliwości czasowe obiektu organizator zastrzega sobie także możliwość 
ograniczenia ilości serii na dystansach 800 m i 1500 m 
Zawodnicy startujący na dystansach 800 m i 1500 m stylem dowolnym zobowiązani są do 
potwierdzenia swojego startu podczas rozgrzewki do I bloku zawodów w sekretariacie zawodów 
(Piotr Bujak); brak potwierdzenia skutkować będzie wykreśleniem zawodnika z konkurencji. 

 
 

Obowiązujące minima czasowe: 
 
800m st. dowolnym kobiet 

 

A B C D E F G H I J K L M N 

25+ 30+ 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 75+ 80+ 85+ 90+ 

12:15,0 12:30,0 13:00,0 13:30,0 14:00,0 15:00,0 15:30,0 16:00,0 18:30,0 20:30,0 22:30,0 25:00,0 28:00,0 30:00,0 

 
800m st. dowolnym mężczyzn 

 

A B C D E F G H I J K L M N 

25+ 30+ 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 75+ 80+ 85+ 90+ 

10:45,0 11:15,0 11:45,0 12:30,0 13:15,0 14:00,0 14:45,0 15:45,0 16:45,0 18:00,0 19:45,0 22:15,0 23:45,0 25:45,0 

 
1500m st. dowolnym kobiet 

 

A B C D E F G H I J K L M N 

25+ 30+ 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 75+ 80+ 85+ 90+ 

22:15,0 23:30,0 24:30,0 26:15,0 28:00,0 30:00,0 33:30,0 35:30,0 37:00,0 41:00,0 44:00,0 45:00,0 45:00,0 45:00,0 

 
1500m st. dowolnym mężczyzn 

 

A B C D E F G H I J K L M N 

25+ 30+ 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 75+ 80+ 85+ 90+ 

19:45,0 20:15,0 21:00,0 22:30,0 24:00,0 25:15,0 26:45,0 28:00,0 29:45,0 32:00,0 36:00,0 48:00,0 50:00,0 50:00,0 

 
 
 



 

 
11. NAGRODY: 
Pierwszych trzech zawodników w każdej konkurencji indywidualnej i każdej kategorii wiekowej 
otrzyma medale i dyplomy. 
Zawody mają charakter Otwartych Mistrzostw Polski; zawodnicy z zagranicy będą mieli możliwość 
wywalczenia tytułu Mistrza Polski i otrzymają medale i dyplomy. 
Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej sztafet wręczone będą medale i  dyplomy. 
Pięć najlepszych zawodniczek oraz pięciu najlepszych zawodników Mistrzostw (klasyfikacja wg 
punktacji FINA Masters za cztery najlepsze wyniki w swojej kategorii) otrzyma puchary i nagrody 
rzeczowe. 
Zawodnicy w kat. ,,0" startują poza konkursem i nie są klasyfikowani w generalnej punktacji OPEN 
oraz do medalowej punktacji dla klubów. 
 
12. ZASADY FINANSOWANIA: 
Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 
Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy; opłata startowa wynosi 165,- od każdego zgłoszonego 
zawodnika (opłata zawiera kwotę 15,-  która zostanie przekazana Komitetowi Technicznemu Masters) 
Opłatę należy wpłacić przelewem na konto: 

mBank:  
17 1140 1094 0000 5556 3300 1034 

w tytule należy wpisać: 
ZMP Masters, Imię i Nazwisko zawodnika (dla zawodników niezrzeszonych) 

albo 
ZMP Masters Lublin, nazwa klubu i nazwiska zawodników  

(dla zawodników zrzeszonych w klubach) 
 

termin wpłaty - 12.11.2020, po tym terminie opłata startowa wzrasta do 200,- 
wszystkie wpłaty muszą być dokonane przed zawodami (liczy się data wpływu) 

wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane 
 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy zawodnik mimo zgłoszenia na zawody nie 
weźmie udziału w Mistrzostwach Polski. 
Opłata startowa podlega zwrotowi, gdy Organizatorzy z powodu sytuacji pandemicznej będą 
zmuszeni odwołać Mistrzostwa Polski lub ograniczyć ilość startujących. 
Zawodnik/klub musi przedstawić dowód dokonania wpłaty przy rejestracji w biurze zawodów. 
Kluby zainteresowane otrzymaniem dokumentu księgowego prosimy o podanie takiej informacji 
wraz z danymi potrzebnymi do wystawienia dokumentu do 19 listopada na adres mailowy: 
ksiegowosc@azs.umcs.pl 
  

13. PUBLIKACJA WYNIKÓW: 
Wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne oraz wyniki zawodów będą publikowane na bieżąco 
na stronie internetowej: www.megatiming.pl/centralne 
 

14. PROGRAM ZAWODÓW: 
 

BLOK I - PIĄTEK BLOK II - SOBOTA BLOK III - SOBOTA BLOK IV - NIEDZIELA 

20.11.2020 21.11.2020 21.11.2019 22.11.2019 

Rozgrzewka 13.00-13.45 Rozgrzewka 8.00-8.50 Rozgrzewka 15.00-15.50 Rozgrzewka 8.00-8.50 

Otwarcie zawodów 13.45 - - - 

Zawody 14.00 Zawody 9.00 Zawody 16.00 Zawody 9.00 

 

https://poczta.wp.pl/k/
http://www.megatiming.pl/


 

15. PROGRAM SPORTOWY ZAWODÓW: 
 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

BLOK 1 

1 50 m dowolny 2 50 m dowolny 

3 200 m zmienny 4 200 m zmienny 

5 Sztafeta 4x50 m dowolnym MIX 

6 800 m dowolny 7 800 m dowolny 

8 1500 m dowolny 9 1500 m dowolny 

BLOK 2 

10 50 m grzbietowy 11 50 m grzbietowy 

12 200 m klasyczny 13 200 m klasyczny 

14 100 m dowolny 15 100 m dowolny 

16 100 m zmienny 17 100 m zmienny 

18 200 m motylkowy 19 200 m motylkowy 

20 Sztafeta 4x50 m zmienny 21 Sztafeta 4x50 m zmienny 

BLOK 3 

22 100 m klasyczny 23 100 m klasyczny 

24 50 m motylkowy 25 50 m motylkowy 

26 100 m grzbietowy 27 100 m grzbietowy 

28 200 m dowolny 29 200 m dowolny 

30 Sztafeta 4x50 m dowolny 31 Sztafeta 4x50 m dowolny 

32 400 m zmienny 33 400 m zmienny 

BLOK 4 

34 100 m motylkowy 35 100 m motylkowy 

36 200 m grzbietowy 37 200 m grzbietowy 

38 50 m klasyczny 39 50 m klasyczny 

40 Sztafeta 4x50 m zmiennym MIX 

41 400 m dowolny 42 400 m dowolny 

 
 
16. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 
Kontakt w sprawach organizacyjnych 
Iwona Winiarek – Kieraga – masters_lublin@wp.pl – 792 297 577 
 
Zasady korzystania z szafek na obiekcie AQUA Lublin 
Zawodnicy mogą pobrać transpondery do szafek w dniu rejestracji w biurze zawodów.  
Opłata za zgubienie transpondera wynosi 120 PLN. 
 
Postanowienia końcowe 
Zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności. 
W obiekcie do momentu wejścia do szatni, na trybunach i w biurze zawodów obowiązują maseczki, 
o ile aktualne przepisy dotyczące pandemii nie będą stanowić inaczej. 
Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 metra. 
Środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) uczestnicy zawodów zapewniają sobie we własnym 
zakresie. 
Na terenie obiektu znajdują się dyspensery do dezynfekcji rąk. 
 
         ORGANIZATOR 
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