
 

 

 

 

 

 

 

 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK I 
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Biuletyn_1 
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Termin: 21-22 października (piątek - sobota)  

  

Miejsce: CSR WUM 

 Ul. Księcia Trojdena 2c 

 02-109 Warszawa 

 https://crs.wum.edu.pl  

 

Organizator: Polski Związek Pływacki, Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

Cel:  Wyłonienie Mistrzów Polski w pływaniu artystycznym w kategorii Juniora 

Starszego 

Regulamin: Zawody rozgrywane będą zgodnie z następującymi zasadami: 

Zasady generalne imprez pływania synchronicznego w Polsce (zatwierdzone 

Uchwałą Zarządu nr 1/10/E/2022) 

Regulamin współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo – zasady 

ogólne: https://ssm.insp.waw.pl/file/3270 oraz zasady szczegółowe dla 

pływania artystycznego: https://ssm.insp.waw.pl/file/3954  

Zasady FINA obowiązujące na lata 2018-2021 w zakresie nieobjętym 

szczegółowymi regulaminami PZP, SSM (przytoczonymi powyżej) 

  

Losowanie grupy figur: Losowanie odbędzie się w dniu 19 października 2022 roku (środa) o 

godzinie 20.00 na platformie TEAMS.  

  

Proszę o skorzystanie z poniższego linku:  

https://teams.live.com/meet/9431489209567 

 

Konferencja techniczna:  Konferencja techniczna odbędzie w dniu 21 października 2022 

(piątek) roku o godzinie 18.00 w sali wykładowej WUM oraz on-line 

na platformie TEAMS. 

 

W przypadku udziału on-line proszę o skorzystanie z poniższego 

linku:  

https://teams.live.com/meet/948960066528 

 

PRZYPOMINAMY: w przypadku występowania zawodników 

rezerwowych na max. 2 godziny przed rozpoczęciem konkurencji 

należy dostarczyć „Formularz zawodników rezerwowych_POL” – do 

pobrania ze strony www.artswimapp.pl  
Oznacza to także, że informacja kto jest zawodnikiem rezerwowym 

w przypadku tych sesji, gdzie konkurencja FIGUR stanowi eliminacje 

(zespół, duet, duet mix) musi zostać dostarczona na max. 2 

godziny przed jej rozpoczęciem. 
Formularze podpisane należy dostarczyć do biura zawodów 

 

PROGRAM 

 

Piątek  
 

 18.00 - 19.00 Odprawa techniczna dla kierowników ekip 

 19.00 - 20.00 Odprawa dla sędziów 

Sobota  
 

 9.00 - 9.30 Rozgrzewka: konkurencja figur 

 9.45 - 11.20 Konkurencja FIGUR 

 11.20 - 12.00 Rozgrzewka: solo techniczne D + M, duet technicznym, duet 

mix techniczny, kombinacja 

 12.15 - 12.30 CEREMONIA OTWARCIA 

 12.45 - 13.15 Solo techniczne damskie, męskie FINAŁ (D - 5 + M - 1) 

https://crs.wum.edu.pl/
https://ssm.insp.waw.pl/file/3270
https://ssm.insp.waw.pl/file/3954
https://teams.live.com/meet/9431489209567
https://teams.live.com/meet/948960066528
http://www.artswimapp.pl/


 

 

 13.15 - 13.25 Przerwa techniczna 

 13.25 - 13.50 Duet techniczny, duet techniczny mix FINAŁ (D - 4 + DM - 1) 

 13.50 - 14.00 Przerwa techniczna 

 14.00 - 14.15 Kombinacja FINAŁ 

 14.15 - 14.30 Losowanie kolejności startowej w konkurencjach finałowych 

 14.30 - 15.30 PRZERWA OBIADOWA 

 15.30 - 16.10 Rozgrzewka: solo dowolne D+M, duet, duet mix, team 

 16.20 - 17.30 Solo dowolne damskie, męskie FINAŁ (D - 12 + M - 2) 

 17.30 - 17.40 Przerwa techniczna 

 17.50 - 18.55 Duet dowolny, duet mix FINAŁ,  (D - 8 + DM - 3) 

 18.55 - 19.05 Przerwa techniczna 

 19.05 - 19.20 Zespół FINAŁ 

 19.20 - 19.30 Przerwa techniczna 

 19.30 - 20.00 Ceremonia wręczenia medali: solo damskie tech i free, duet 

dowolny tech i free 

 

 

• Wejście do szatni dla zawodników na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem 

programu danego dnia 

• Rozgrzewki dedykowane są jedynie dla zawodniczek/zawodników biorących udział w 

konkurencji. 

 

 

Uczestnictwo: Zgodnie z regulaminem szczegółowym współzawodnictwa młodzieży 

uzdolnionej sportowo – zasady szczegółowe dla pływania artystycznego: 

https://ssm.insp.waw.pl/file/3954  

 

Zawodniczki zgłoszone do udziału w zawodach TYLKO w konkurencji 

kombinacji warunkowo zgodnie z uchwałą 1/2013 startują TYLKO w konkurencji 

kombinacji (bez możliwości startu w konkurencji figur). 

 

Konkurencja duet mix tech i free ma charakter konkurencji obserwowanej w 

ramach SSM 

Konkurencja solo męskie tech i free ma charakter konkurencji pokazowej.  

 

Zgłoszenia: FINALNE tj. zakończenie rejestracji w systemie ArtSwimApp upływa w dniu 16 

października 2022 (niedziela) o 23.55 

 Po zamknięciu zgłoszeń nie ma możliwości dodatkowego zgłoszenia 

zawodniczki/zawodnika, ani zgłoszenia zawodniczki/zawodnika dodatkowo 

do jakiejkolwiek konkurencji. 

 

Zawodników do zawodów należy zarejestrować przez system ArtSwimApp na: 

www.artswimapp.pl  

 

#1 – należy zarejestrować swój klub  

#2 – stworzyć bazę zawodników 

#3 – zgłosić zawodników z Państwa Klubu do zawodów 

  

Opłata startowa:  zgodnie z taryfikatorem opłat i na konto podane w taryfikatorze 

 https://www.polswim.pl/sites/default/files/taryfikator_oplat_polskiego_zwi

azku_plywackiego_obowiazujacy_w_roku_2022_zatwierdzonych_uchwala

_zarzadu_nr_1-12-2021.pdf 

 

   

Sędziowie: Sędzia Główny: Eleni Filipiuk-Adamos 

https://ssm.insp.waw.pl/file/3954
http://www.artswimapp.pl/
https://www.polswim.pl/sites/default/files/taryfikator_oplat_polskiego_zwiazku_plywackiego_obowiazujacy_w_roku_2022_zatwierdzonych_uchwala_zarzadu_nr_1-12-2021.pdf
https://www.polswim.pl/sites/default/files/taryfikator_oplat_polskiego_zwiazku_plywackiego_obowiazujacy_w_roku_2022_zatwierdzonych_uchwala_zarzadu_nr_1-12-2021.pdf
https://www.polswim.pl/sites/default/files/taryfikator_oplat_polskiego_zwiazku_plywackiego_obowiazujacy_w_roku_2022_zatwierdzonych_uchwala_zarzadu_nr_1-12-2021.pdf


 

 

   

Na podstawie wstępnych deklaracji dokonanych przez kluby, a dotyczących 

ilości startujących zawodniczek/zawodników, ustalono, że: 

• każdy klub startujący z przynajmniej 1 zawodniczką/zawodnikiem 

zobligowany jest do zapewnienia 2 sędziów posiadających aktualną 

licencję sędziowską OZP/PZP,  

• każdy klub startujący z przynajmniej 6 zawodniczkami/zawodnikami 

zobligowani są sdo zapewnienia 3 sędziów posiadających aktualną 

licencję sędziowską OZP/PZP  

 

W przypadku niezapewnienia wymaganej ilości sędziów naliczone zostaną 

obciążenia zgodnie z Zasadami Generalnymi. 

 

Kluby w czasie rejestracji zawodników proszone są o podanie nazwisk sędziów 

ze swojego ramienia przez system ArtSwimApp. 

 

Dla usprawnienia komunikacji z sędziami stworzona zostanie grupa w 

komunikatorze WhatsApp – konieczne jest, aby sędziowie mieli zainstalowaną 

aplikację na swoim smartphonie. 

 

Sędziowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Kolegium Sędziów PZP, w 

szczególności w zakresie uprawnień sędziowskich, regulaminowego 

zachowania i stroju, a także przepisów FINA oraz PZP. 

 

Odprawa dla sędziów odbędzie się w dniu 21 października 2022 roku w Sali 

dydaktycznej WUM i jest obligatoryjna dla uczestniczących sędziów. 

Prosimy o punktualne przybycie celem sprawdzenia obecności i gotowości 

sędziów do udziału w zawodach. W zawodach sędziować będą sędziowie 

obecni na odprawie.  

 

 

Ewaluator FINA: brak 

 

Muzyka: Muzykę do programów należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 

października 2022 roku przesłać do Piotra Rogósza na adres 

progosz@gmail.com 

 

Jednocześnie każdy z kierowników ekipy w czasie zawodów jest zobowiązany 

posiadać zapasową kopię muzyki do programów na nośniku typu USB. 

 

Do opisu programów należy zastosować następujący schemat: 

 

 WAŻNE: każda część opisu oddzielona jest PODKREŚLNIKIEM "_"  

 

3-literowy skrót klubu zgodny z tym użytym w systemie ArtSwimApp (dużymi 

literami)_konkurencja (dużymi literami) _nazwisko lub nazwiska zawodniczek 

tego programu (przy czym dla zespołu i combo wpisujemy pierwsze 3 

alfabetycznie pierwsze nazwiska składu) 

 

skróty dla konkurencji:  
 

FC - kombinacja ST – solo techniczne SF – solo dowolne 

DT – duet techniczny DF – duet dowolny  

DMF – duet MIX dowolny TT – zespół techniczny TF – zespół dowolny 

  



 

 

Przykład: 

BIE_DF_Kwiatkowska _Nowakowska 

(czytaj: kategoria klub LUKS Aquarius Bielawa, duet dowolny, zaw. 

Kwiatkowska i Nowakowska) 

 

Prosimy o sztywne trzymanie się do wzorca opisu każdego programu. 

Jeżeli więcej niż jeden program ma taką samą muzykę, to dla każdego 

wymagany jest ODDZIELNY PLIK opisany zgodnie z powyższym. 

 

Pliki kopii zapasowej (na nośniku USB) mają być opisane w tożsamy sposób. 

 

 

Noclegi: Zakwaterowanie uczestników po stronie klubów 

 

Nagrody: Zgodnie z zasadami generalnymi 

 

Dodatkowe informacje:  

Zostanie zorganizowana strefa żelatyny. Wszelkie czynności związane z 

nakładaniem żelatyny prosimy, aby były wykonywane właśnie w tej strefie ze 

względu na regulacje porządkowe obiektu 

 

 

 Zawodnicy w czasie konkurencji programów przebywają na trybunach w 

wydzielonych dla swojego klubu strefach; zawodnicy biorący udział w 

konkurencji mają obowiązek stawić się w strefie „lass call room” na 

przynajmniej 3 programy przed swoim numerem startowym. Ze względu na 

płynność zawodów, zwracamy się do trenerów i opiekunów ekip o 

dopilnowanie tej części logistyki zawodów.  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) w 

zakresie rejestracji zawodników przez portal ArtSwimApp 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Pływacki (zwany dalej PZP) z 

siedzibą, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa e-mail: polswim@polswim.pl  

prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem; 

2. Inspektorem ochrony danych PZP można skontaktować się poprzez adres e-mail: 

polswim@polswim.pl  , 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów 

pływackich w dniach 22-24.10.2021 

4. Udział w zawodach może wiązać się z przetwarzaniem mojego Wizerunku i tym 

samym upoważniam PZP do rozpowszechniania Wizerunku w celach informacyjnych i 

promocyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz 

terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach 

zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych PZP, w związku z realizacją celów 

statutowych PZP i prowadzoną działalnością z zakresu organizowania i prowadzenia 

współzawodnictwa sportowego w sporcie pływackim, 



 

 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

6. Prawny opiekun zawodnika/zawodniczki ma prawo do: dostępu do treści danych 

osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody: Oświadczenie SEL o przetwarzaniu danych i 

wykorzystaniu wizerunku), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; prawny opiekun  zawodnika/zawodniczki prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania 

że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO; 

7. Podanie przez opiekuna prawnego zawodnika/zawodniczki danych osobowych nie 

jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w zawodach. 

 



 

 

 
 



 

 

 


