
 
 

  

 

Warszawa, 23.05.2022 r. 

WIELKI FINAŁ – 23.06.2022 r. 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. WIELKI FINAŁ OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA –– PODSUMOWANIE SEZONU 2021/2022, odbędzie się 

w czwartek 23 czerwca 2022 r. na 50 metrowej pływalni olimpijskiej CSR Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego ul. Księcia Trojdena 2C (https://csr.wum.edu.pl/). (10 torów; temperatura wody: 27°C; 

pomiar czasu: automatyczny). 

2. ZGŁOSZENIA 

Wykaz osób zakwalifikowanych do FINAŁU znajduje się na stronie www.omdo.pl. Osoby, które znajdują się 

na liście automatycznie znajdą się w systemie zgłoszeń do zawodów Finałowych. W przypadku rezygnacji 

z udziału prosimy o wykreślenie zawodniczki lub zawodnika poprzez kontakt mailowy pod adresem: 

zawody@wmozp.pl do dnia 10.06.2022 r., do godz. 10:00. 

3. KOSZULKI 

Zgodnie z dotychczasową tradycją na zawody finałowe przygotowujemy koszulki z imionami i nazwiskami 
wszystkich finalistów. Na stronie www.omdo.pl umieszczone są listy osób zakwalifikowanych do finału 
z poszczególnych klubów. Prosimy trenerów / opiekunów o uzupełnienie tabeli wg umieszczonych tam 
rozmiarów w terminie do 1 czerwca 2022 r. do godz. 17:00 i odesłanie tych list na adres e-mail: 
warszawa@azs.pl  

Oprócz zawodniczek i zawodników koszulki tradycyjnie otrzymają trenerzy – prosimy więc o podanie 
rozmiaru koszulek dla trenerów. 

Osoby / kluby, które nie zrobią tego w ww. terminie otrzymają koszulki w rozmiarze L. 

4. ZAWODY FINAŁOWE: 

Wielki Finał sezonu 2021/2022 – zostanie przeprowadzony w konkurencjach indywidualnych,  

w których przeprowadzane były zawody eliminacyjne (z wyjątkiem stylu zmiennego) oraz w sztafecie 8 x 50 

metrów stylem dowolnym. 

a) W zawodach finałowych w każdej konkurencji indywidualnej i kategorii wiekowej biorą udział 3 osoby, które 

uzyskały w sezonie 2021/2022 najlepsze wyniki według punktów FINA oraz najlepszych 13 osób według 

zestawienia punktów FINA, uwzględniającego cztery najlepsze wyniki ze wszystkich zawodów 

eliminacyjnych (maksymalnie 16 osób w danej konkurencji). 

b) W zawodach finałowych w sztafecie 8 x 50 metrów stylem dowolnym, prawo startu ma tylko jedna sztafeta 

z każdego klubu w 8-osobowym składzie mieszanym, w tym minimalnie 3 dziewczęta oraz obowiązkowo 

jeden trener. Trener płynie na pierwszej zmianie. Sztafety będą klasyfikowane w dwóch kategoriach 

wiekowych (liczonych wg sumy wieku 7 zawodników danej sztafety, nie wliczając wieku trenera):  

 pierwsza kategoria do 77 lat  

 druga kategoria do 98 lat  

c) Zgłoszenia do sztafet należy wypełnić za pomocą programu Entry Editor oraz odesłać na adres: 

zawody@wmozp.pl  do dnia 10.06.2022 r., do godziny 10:00. 

W przypadku wystąpienia wyraźnych dysproporcji zgłoszeń w poszczególnych kategoriach, organizator 

zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, o których poinformuje zainteresowane kluby. 
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5. NAGRODY I KLASYFIKACJA W ZAWODACH 

a) W zawodach finałowych: 

 Wszyscy zawodnicy / zawodniczki w każdych zawodach otrzymują pamiątkową koszulkę. 

 Pierwszych trzech zawodników / zawodniczki w każdej kategorii wiekowej w każdej konkurencji otrzymuje 
medale i dyplomy ze zajęte miejsca. 

 Pierwsze trzy sztafety (reprezentacje poszczególnych klubów) w każdej kategorii wiekowej otrzymują 
puchar i dyplom dla klubu oraz każda osoba wchodząca w skład sztafety otrzymuje medal. 

b) W podsumowaniu sezonu 2021/2022: 

 W klasyfikacji końcowej w sezonie 2021/2022 nagrodzonych zostanie sześć najlepszych zawodniczek 
i sześciu najlepszych zawodników z każdego rocznika w rankingu punktów FINA. Ranking, o którym mowa 
powyżej, tworzony jest wg zasady: suma punktów FINA w czterech (z sześciu) najlepszych startach 
w zawodach eliminacyjnych, przy czym każdy start rozumiany jest jako suma punktów FINA maksymalnie 
dwóch konkurencji indywidualnych w jednych zawodach eliminacyjnych. 

6. PROGRAM ZAWODÓW: 

9.00 – 9.50 - rozgrzewka  

10.00 – 10.10 - uroczyste otwarcie zawodów 

10.10 - 10.25 - zawody sztafet  

10.25 – 10.50 -  wręczenie nagród indywidualnych - klasyfikacja końcowa 2021/2022 oraz finałowe sztafety 

10.50 – 14.20 - zawody wg harmonogramu / wręczenie nagród za konkurencje indywidualne 

 

Biuro zawodów czynne w godz. 9.00 – 11.30 – opłaty za udział w zawodach / odbiór koszulek. 

(PEŁNY HARMONOGRAM NA KOLEJNEJ STRONIE) 

  



 
 

  

 

 

Lp. DYSTANS STYL ROCZNIK  Lp. DYSTANS STYL ROCZNIK 

1 8 x 50 m dowolnym (sztafeta mieszana) 2008-2013  14 50 m grzbietowym dziewcząt 2013 

      50 m grzbietowym chłopców 2013 

2 50 m  dowolnym dziewcząt  2013  15 50 m grzbietowym dziewcząt 2012 

 50 m dowolnym chłopców 2013   50 m grzbietowym chłopców 2012 

3 50 m  dowolnym dziewcząt  2012  16 100 m grzbietowym dziewcząt 2011 

 50 m dowolnym chłopców 2012   100 m grzbietowym chłopców 2011 

4 100 m dowolnym dziewcząt  2011  17 100 m grzbietowym dziewcząt 2010 

 100 m dowolnym chłopców 2011   100 m grzbietowym chłopców 2010 

5 100 m dowolnym dziewcząt  2010  18 100 m grzbietowym dziewcząt 2009 

 100 m dowolnym chłopców 2010   100 m grzbietowym chłopców 2009 

6 100 m dowolnym dziewcząt  2009  19 100 m grzbietowym dziewcząt 2008 

 100 m dowolnym chłopców 2009   100 m grzbietowym chłopców 2008 

7 100 m dowolnym dziewcząt  2008  20 50 m motylkowym dziewcząt  2013 

 100 m dowolnym chłopców 2008   50 m motylkowym chłopców 2013 

8 50 m klasycznym dziewcząt  2013  21 50 m motylkowym dziewcząt  2012 

 50 m klasycznym chłopców 2013   50 m motylkowym chłopców 2012 

9 50 m klasycznym dziewcząt  2012  22 50 m motylkowym dziewcząt  2011 

 50 m klasycznym chłopców 2012   50 m motylkowym chłopców 2011 

10 100 m klasycznym dziewcząt  2011  23 100 m motylkowym dziewcząt  2010 

 100 m klasycznym chłopców 2011   100 m motylkowym chłopców 2010 

11 100 m klasycznym dziewcząt  2010  24 100 m motylkowym dziewcząt  2009 

 100 m klasycznym chłopców 2010   100 m motylkowym chłopców 2009 

12 100 m klasycznym dziewcząt  2009  25 100 m motylkowym dziewcząt  2008 

 100 m klasycznym chłopców 2009   100 m motylkowym chłopców 2008 

13 100 m klasycznym dziewcząt  2008      

 100 m klasycznym chłopców 2008      

 

 

7. ZASADY FINANSOWANIA: 

a) Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator. 

b) Koszty uczestnictwa zawodników ponoszą Kluby - opłata za udział wynosi 40 zł od każdego zgłoszonego 

uczestnika.  

c) Osoby startujące w sztafecie, a nie startujące w pozostałych zawodach finałowych – 20 zł od każdego 

zgłoszonego uczestnika.  

d) Wszelkie kwestie finansowe w imieniu danego Klubu obsługuje jedna osoba reprezentująca Klub: Konieczne 
jest przy dokonaniu wpłaty złożenie aktualnego oświadczenia przedstawiciela klubu (dotyczy także finału) 
związanego z podaniem danych klubu oaz możliwością wystawienia faktury. Oświadczenie to dostępne jest 
na stronie zawodów (www.omdo.pl) oraz w biurze w godzinach przyjmowania wpłat. 

 

 

 

Otrzymują: PZP; OZP; Kluby 

Organizator: 

Akademicki Związek Sportowy Warszawa 

http://www.omdo.pl/

